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مةالمقلى

محمد،سيِّدناعلىوالسلاموالصلاة،إفضالهعلىاللّهحمدبعدأمّا

العربتةمكتبتناأنرأيتفإني،أجمعينوصحبهاَلهوعلى،المرسلينسئد

بدعةأودينأومذهبلكليُثبت،والأديانللمذاهبقاموسإلىتفتقر

ودون،لمذهبأولدينتعصّبدونموجزةترجمةدينئةحركةأو

السليم.العلميئالمنهجعنالانحراف

المذاهبإلىتطرّقتالتيالكتبمنالكثيرفيالنظرأعملتُوقد

مهمًا،وجدتهماوفضَلتمسهبًا،رأيتهمامنهافاختصرتُ،والأديان

هذا.بمعجميف!ذا،توضيحإلىبحاجةائهوجدتماوشرحت

يتصذىلمنبدلاإتهإذهذا،كتابيفيالابداعيئالتأليفأدعيولا

.القولسبقكمايفمتَلأوويخضصروين!قيجمعأنككتابيكتابلوضع

الوثنتةالأديانمنهاالأولتناول،ملاحقبعذةهذاكتابيألحقتولقد

ألفبائئا،ترتيبًامرئبينالأساطيرالاَلهةأسماءالثافيفيوأثبث،القديمة

العالم.دولفيالأديانلمختلفإحصاءًالثالثفيوجعلت

،القدمبهزلَّتْأو،القلمبهطغىشيءعلىعثرإذاالقارئأسأل،وبعد

تخبو،قدوالنار،ينبوقدوالصارم،يكبوقدفالجواد،ذلكلييغتفرأن

دثهوالكمال،البشرجميعفيعامةصفةوالنقص،النسيانمحلوالانسان

الوكيل.ونعمحسبيوهو،أتوكلوعليه،أستعينوبه،وحده

لمؤلفا





الألفباب

لآرلوسئةا

م(336-م)255اَريوسألسّممه؟المسيحئةعنانشقّدينيئمذهب

منزلةتخفيضإلىدعا،الإسكندريّةسكانمنيونانيّنصرانيئلاهوتيئ

أفا.الإلهلقبيستحقالذيهووحدهفالاَب.القدسوالروحالابن

خلقبهاالتيدلّهكلمةوأنّه،الآببإرادةالعدممنمخلوقفهوالابن

.والأرضالسماوا!

نفىحتىدعوتهفيتطزف،دعوتهوانتشرت،أتباعهعددكثروعندما

فيتعاليمهورفضت،الكاثوليكئةالكنسِمةفحاربته،المسيحعنالألوهيّة

م،325عامالنيقاويالمجمعفيثمم931عامالاسكندرئماالمجمع

هرطقة.مذهبهواعتبر

الاباضيّة

السنةإلىوأقربهااعتدالًا،واْكثرها،الاسلاميّهالخوارجفرقإحدى

بنعبداللههوالأولمؤشسهاوالغلؤ-الشططعنوأبعدهاتفكيرًا،

شجاعًا،جريئًا،وكان.الخوارجعلىانشقَ(،م86!/755)تإباض

معاويةبنيزيدحارب،الإسلامثةالمقذساتعلىغيورًا،اللسانفصيح

بنالملكعبدراسلالزبير)1(.بنعبداللهبمؤازرةجيشهشملوبذد

قرشي،فارسم(ص/73296-م)1!/622الهجرةبحدالمدينةفيمولودأؤلهو)1(

الأمويين.معوقائعلهوكانت،محاويةبنيزيدموتعفبالخلافةبويع



)1(
بالاستمساكينصحهوراح،جانبهإلىاستمالتهحاولالذيمروان

رسوله.وسنةاللهبك!تاب

سزًاالدعاةتُرسلكانتومنها،الإباضتةللدعوةمركزًاال!بصرةكانت

يعقدونالاباضيونوكان؟الدعوةأصولأهلهالتعليمالأقطارسائرإلى

منغاالعجائزالنساءبعضبيوتفيأوسزًا،السراديبفيمجالسهم

انعقادها.أثناءفيالنساءبزفييتنكرونكانواماوغالبًا،للشبهات

الناحتةمنأقا،الفرقةلهذهالسحِاسيئالمؤشسإباضينعبدالثهيعتبر

بنمسلمعبيدةأبوثم،الأؤلالمؤشسهوزيد)2(بنجابرفيعتبرالفقهتة

)أهلأنفسهمعلىيطلقونوكانواوغيرهما.بعدهمنأ3(كريمةأبي

وإنمابعيد،أوقريبمنالخوارجإلىالانتسابويرفضون"،الحق

والمالكتة.والح!نفئةكالشافعئةإباضتةنحن:يقولون

الرسميئ.مذهبهمفغدتالبربر،بينالدعوةهذهانتشرت

قضىأنإلىسنةوثلاثينمئةزهاءأفريقياشمالفيالإباضئونحكم

إلىانقسمواإذ،الكثيرةوالانشقاقاتالخلافاتنتيجةالفاطميونعليهم

وهي:،تلاشتقدأحزابعدة

بنالحارث:وقيل،الإباضييزيدبنحارثإلىنسبةالحارثتة)4(،أ-

العلمواسعفقيهًا،وكان507(،ص/86-مكل/646)26الأمويينالخلفاءأعاظممن(1)

لمعافديه.قاهرًا،الهيبةقويمتحبذا،

،البصرةسنهلم(712كل/39-م642كل/)21الأسديزيدبنجابرالثعثاءأبوهر(2)

إلىالحجاجنفاه.فأبىالقضاءعليهعُرض.العلمفيبحرًاكان.عمانمنأصله

.الحراقأهلاعلمماتاليوم:فيهقيلماتولضا.عمان

إليهلَشذمرجحْاكانكما،أعورزنجتاكان.م(762أص/4ه)تالإباضتةعلماءمنهو)3(

كانمالأنهويبيحهاالنخلخوصمنالقفافيصغكانلأنهبالقفافلقب.الرحال

.يدهعملمنإلايأكل

-إن:وتقول،يقتليَبلموإن،تركتابف!ن،وقذفوسرقزنىعنعلىبالحدتقول4()



.المقدامأبيبنحفصإلىنسبةالحفصيّة)1(،-ب

تعالى.الثهسوىيريدونلاوهم،الطاعةأصحابأو،العباديةبم-

.الغلاةمنوهو،أنيسةبنيزيدإلىنسبةاليزيدئة)2(،د-

تونسفيمنهموقليل،عمانفياليومالإباضيينتواجدوأكثر

والجزالْر.

معتقداتهم:من

بمايؤؤلونهوإنما،بالتشبيهيقولونفلامطلفا،تنزيهًاالخالقتنزيه-

والاستواء،النعمةأو،بالقوةتؤؤلاللهفيدمجازيًا،تأويلًاالمعنىيفيد

..بالاستيلاء.العرشعلى

لقولهوذلكالتوحيد،تهدمالرؤيةلأنّ،الاَخرةفياللهرؤيةعدم-

الأبصار!)3(.تدركهالاتعالى

والسميع،بذاتهوالقدير،بذاتهالعليمفهو،ذاتهعينهىاللهصفات-

.زائدةليستأي..بذاتهوالبصير،بذاته

والقدر.بالقضاءالإيمان-

.مخلوقالقرآن-

المعتزلة.يوافقونذلكفيوهم،الفعلقبل-الاشطاعة

واحدةخصلةوالإيمانالركبينإنوتقولا:،ثركفهوتحالىبالثهجهلمن:تقول)1(

كافرفهو...نارأوجنةأورسولمنصواهبماوكفرعرفهفمن،تعالىاللهمحرفةهي

بمثرك.وليس

النبيئعلىنزلالذيالكريمالقرآنلأنآخر،قرآنايحملالحجممننبيئصيأتي:تقول)2(

،شركفهوكيرًاأمكانصغيرًاوالذنب،للعجموليستللعربرسالةهو)!(محمد

هو.ومتىمنأدريلاوالاَخرأنا،أحدهماعليهاشاهدينالأقةهذهفيل!ان

.301:الأنحام)3(



يتب.لمإذاالنار،ومصيرهكافر،الك!بيرةمرتكب-

لها.صالحمسلمكلّفيوإئما،قريشبنيفيالخلافةحصرعدم--

الذهبأقا،والسلاحكالخيلمخالفيهمأموال!بعضاستحلال-

الغنيمة.عضدلأصحابهافترذوالفقة

أوليائهم.علىمخالفيهمشهادةجواز-

فإنهالسلطانمعسكرإلاتوحيد،دارالإسلامأهلمنمخالفيهمدار-

بغي.دار

تجوزكفارهموإنما،مشركينولامؤمنينليسواالأفةهذهكقار-

معهم.والتزاوجشهادتهم

المنزلتين.بينبممزلةالقولعدم-

الجائر.الإمامعلىالخروججواز-

بيقورلّةلأا

ق(.027-.مق)341اليونانيأبيقورلسأنثمأه،فلسفيئمذهب

،اللذةبفلسفةعرفتالتيفلسفتهوضع"ساموس"،جزيرةفىِولد

إلىوما،اطمئنانهيالنفسئةواللذّة.ونفستةجسديّة:قسمانواللذة

وساكن،متحزك:قسمينإلىوتقسم.الجسدتةاللذةتفوقوهي،ذلك

الألم.منفالخلؤالساكنةوأقا،فكالمتعةالمتحزكةاللذاتأفا

هي:ثلاثرغباتوللإنسان

.والشربالأكلكرغبةللح!اةوضروريّةطبيعتةأ-

.النكاحكرغبةللحياةضروريّةغيرطبيعتةب-

.السيطرةكرغبة،ضرورتةولاطبيعتةغير-%
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عنويعرض،الثانيةعلىالأولىيؤثرالذيهوالعاقلفالإنسان

غيرعنوابتعد،والضرورقيبالقليلاكتفىمنالحكيموالإنسان.الثالثة

ذلكه

فيالانغماسطريقعنللمرءتتئملاالمتعةإنّ:القولوخلاصة

وأ،المبادئإن:قالكما.الفضيلةبممارسةبل،الجسدتةالملذات

الإلهتة.العنايةوجودنفىلذا،الفراغثم،الذزاتهيالأؤلتةالمادة

عشريّةالاثنا

عشرباثنىِالقائلةالشيعتةالفرقإحدىهيالإماميّةأوعشرئةالاثنا

عليبنوالحسين،عليبنوالحسن،طالبأبيبنعليئ:وهمإمافا،

،الصادقوجعفرالباقر،ومحمد،العابدينزينوعلي)الشهيد(،

والحسن،الهاديوعليالجواد،ومحمد،الرضاوعلي،الكاظموموسى

وصاحبالمنتظر،المهديهوالذيالمهديومحمد،العسكري

فيوالسرداب،الزماناَخرفيالسردابمنخروجهيُنتظر،السرداب

تنظروأمّه،مص/265878سنةفيصبيًادخلهحيث"السامراء!فيأبيهدار

بعد.إليهايخرجولم،إليه

لحبت.غائبولكنه،يمتلمالعسكريالحسنبأنيعتقدمنوفيهم

يسلسلونلأنَهمالصفويينعهدفيإيرانتاريخفيهاقًادورًاالفرقةهذه

الكاظم.موسىإلىنسبهم

الإمامةتسوقالأخيرةهذهأنفيالإسماعيلئةعنالفرقةهذهوتختلف

بالسبعتة-فسمواعندهووقفوا،الصادقجعفربنإسماعيلفي

.""الإسماعيلئةانظرْ

معتقداتهم:من
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عليئفالإمام،بالشخمىعُتنوابل،بالوصفيعرفوالمالأئمةأن-

ويسمون)!يًخييه(النبيئمنبوصتةبعدهمنيعيئنوهو)-كيرِو(،النبيئعتنه

"من:قولههوبعليئأوصىقد)-جمي!(النبيئأنعلىودليلهمبالأوصياء.

".عادهمنوعاد،والاهمنوالالتفم،مولاهفعليمولاهكنت

ثمالحسنفيعليالامامبعدالوصايةأنّعلىالإمامئةإجماع-

فرقة،سبعينمنأكثرفيوتفرقوااختلفواذلكوبعد)رض(.الححين

.الإسماعيلئة"9و،عشرئة"الائنا:أشهرها

التق!ن!ينفيالكاملالسلطانولهالخطأ،عنمعصومالإمام-

والتشريع.

الرسولبدأهماوتتضة،الشريعةلبيانفقطضرورتاليسالاماموجود-

والتحريفالضياعمنوصيانتهاالشريعةلحفظضروريهوبل)!لمج!(،

.والضلال

عشرية:الاثنيأئقة

-ص/ق)23المطلبعبدبنطالبأبيبنعليهو:عليالاماما-

المبشرينالعشرةوأحد،الراشدينالخلفاءرابعم(661ص/04-م506

وبطلًابليغًا،خطيبًاكان.وصهره)-لمجث(الرسولعموابنبالجنَة،

ولد،خديجةبعدالإسلامتةبالدعوةاَمنمنوأوّلورعًا،وتقئاشجاعًا،

الخلافةولي.والمعرفةالعلماستقىومنه،الرسولربيبوكان،بمكة

زوجوعائشةسفيانأبيبنمعاويةفعصاه،عفانبنعثمانمقتلبعد

بالتحكيم،انتهتالتيصفينثم،الجملوقعةفكانت)جم!(الرسول

.المراديملجمبنعبدالرحمنيدعلىيصقيوهوغيلةقتل.عليئوخلع

/^r)طالبأبيبنعليبنالحسنهو:عليبنالحسنالإمام2-

م(.067ص/624-05
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النبيئبنتالزهراءفاطمةأقه،بالمدينةولد،عشرئةالاثنيالأئمةثاني

أولادها.وأكبر،)!(محمد

العراقأهلبايعهالحسن،.9الرسولوسضاه"حربًا!،أبوهسضاه

الجيشانتقاربولضامعاويةلمحاربةبجيشهسار.أبيهمقتلبعدبالخلافة

معاويةإلىفكتب،المسلميناقسَالهالهالأنبار،بناحية"مسكنةفي

الخلافةمننفسهخلعثم.معاويةفرضي،للصلحشروطًاعليهيثشرط

كلمةلاجتماعوذلك،الجماعة"عامالعامهذاوسضي.ذلكعلىفليم

فيه.المسلمين

ممّا،بأتباعهثقتهعدمبسببلمعاويةالخلافةعنتنازلإنه:وقيل

المدينةفيأتامهبقيّةقضى.إمامتهبعضهمفتركأصحابهبحِنخلافًاستب

مسمومًا.ماتحيث

ص/)4طالبأبيبنعليئبنالحسينهو:عليئبنالحسينالإمام3-

أمه،المدينةفيولد،عشرئةالاثنيالأئمةثالثم(068ص/625-61

منّي"حسين:فيه)لمجيعِ(وقالب"الحسين،الرسولسضاهالزهراء،فاطمة

أهلشبابسيداوالحسين!الحسن:الحديثوفيإ،حسينمنوأنا

بنيزيدمبايعةعنامتنع)!ير(.بالرسولالشبهكثيروكان".الجنة

بعضومعهمكّة،إلىالمدينةمنفرحل،أباهخلفعندمامعاوية

لمحاربةمستعدّونوائهم،بالخلافةليبايعوهالكوفةأهلدعاهثم،أتباعه

فيالتقاهجيشًاإليهوجّه،بانتقالهيزيدعلمولقا.فأجابهم،الأمويين

عنوسقط،ثخينةبجراحالحسينفيهأصيبعنيفقتالفنشبكربلاء،

وقطع.الجوشنذيبنالشمر:وقيل،النخعيأنسبنسنانفقتلهجواده

الذيالموضعفيواختلفوا.دمشقإلىوأطفالهنسائهمعوأرسلرأسه

فيه.دفن
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عليبنالحسينبنعليّالعابدينزينهو:الحسينبنعليئالإمام4-

عشرتة،الاثنيالأئمةرابعم(7اYهـ/49-مص/658)38طالبأبيابن

كما،سجودهلكثرةالسخادوسقي؟والورعالحلمفيالمئليضرببه

يزدجردبنتوأقه)!ش!(،الثهرسولبنتجذتهلأنالخيرلَين""ابنسمي

ورعًا،تقتاونشأ،بالمدينةولدالنساء"."ملكةتسقىكانتالتيالملك

عبدمنبإيعازمسمومًا،المدينةفيتوفيسرًا.بيتمئةنحويقول!كان

علي.بنالحسنعفقبرفيالبقيعروضةفيودفن،مروانبنالملك

بنالدينزينعليّبنمحقدهوالباقر:عليئبنمحضدالإمام5-

tvi)الحسين / & ov-م-?)^/yrv i)عشرتة.الاثنيالأئمَةخامسم

إليهمتعثدًا،وناسكًامرموقًا،وفقيهًاكبيزا،عالمًاوكان؟بالمدينةولد

مقصدًاوكان.فيهوتعمقهبالعلملتبقّرهبالباقرلقب.بالغيبالعلمينسب

فيتوفي.حنيفةوأبي،الثوريكسفيانالأقطاركافةمنللعلماء

فيهاكانالتيبملابسه،البقيعروضةفيالمديضةفيودفن،الحميمة

منه.وبوصتة

والجعفرتة(1."الباقريّة:وانظر

ص/)08الباقرمحمدبنجعفرهو:الصادىَمحفدبنجعفرالإمام6-

المدينة،فيولد،عشرتةالاثنيالأئمّةسادسم(765اص/48-م996

أبوالإمامأخذعنه،العلمفيرفيعةمنزلةله.السياسةعنبعيدًاوعاش

لاجريئًاكانمطلقًا.الكذبيعرفلملأنهبالصادقلقب.ومالكحنيفة

المدينة.فيتوفي.الحقّطلبفييتهاون

11.والجعفرية"الباقرية:وانظر

بنالصادقجعفربنموسىهو:الكاظمجعفربنموسىالامام7-

الاثنيالأئمّةسابعم(183!/997-ماص/745)28البقرمحمد
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بالكاظملقب،بالمدينةوسكن،المدينةقربالأبواءفيولد.عشرتة

تقواهلكثرة،الصالحبالعبدلقبكما،حلمهووفرةالغيظلكظمه

إلىدعاهقدالعباسيالمهديإن:وقيل،س!نةالرشيدسجنه.وعبادته

الخروجبعدمالموائيقمنهأخذأنبعدسراحهأطلقثم،وسجنهبغداد

قريش.مقبرةفيودفنمسمومًاتوفي.أولادهعلىأوعليه

"إن:أخرىوقالت،المهديالقائمإنه:الشيعتةالافرقإحدىتقول

فيعندهوقفتلائهابالواقفتةفسضيت"يردهوسوفإليهرفعهقدالثه

الامامة.

جعفربنالكاظمموسىبنعليهوالرضاتموسىبنعليئالإمام8-

ولدعشريّةالاثنيالأئمةثامنم(هـ/302818-م775اص/)53الصادق

ولايةإليهفعهد،العباسيالمأمونأحته،اللونأسودوكان،المدينةفىِ

العباستة،الدولهَشعاروهوالسواد،لونوأبطل،ابنتهوزؤجهالعهد،

،الحراقأهلكارالبيتلاْهلاحترامًاشعازاالأخضراللونواتخذ

ماسرعانولكن،المهديبنإبراهيمعضهوبايعوا،المأمونوخلعوا

العنبفيالستمبإلقاءأمرخطرفيالهالمأمونأدركولضا.للمأمونتنازل

وأعيدالأخضرالزيألغىثممسمومًا،فماتمنهالرضاعليوإطعام

الأسود-اللون

موسىبنالزضاعليئبنمحقدهوالجواد:عليّبنمحضدالإمام9-

ولد،عشرئةالاثنيالأئمةتاسعم(022835!/-م811ا!/)59الكاظم

بعدكفلهأنبعدالمأمونابنةالفضلأتمتزؤجبغداد؟وسكن،بالمدينة

منهم.البديهةسريع،اللسانفصيحذكئا،القدر،رفيعكان.أبيهوفاة

فيودفنبغداد،فيمسموفامات:قيل.سنهلصغربإمامتهشكمن

قرل!.مقابر
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الجوادمحضدبنعليئهو:الهاديمحضدبنعليئالإمام-1.

فيولد،عشرئةالاثنيالأئمةعاشرم(ص/254868-مص/982)214

سامراءفيوأنزله،العباسيالمتوكلاستدعاهصالحًا،تقماونشأ،المدينة

منزله.فيودفنتوفيحيث

الهاديمحمدبنعليبنالحسنهو؟عليبنالحسنالإماما-ا

عشرتة،الاثنيالأئمةمنعشرالحاديم(هـ/026873-م836ص/)221

مدينةإلىنسبة،والعسكري،الخالص،الزكيمنها:عدةألمَابله

فيتعلم.-.والنقي،والصامت"العسكر،،تسضىكانتالتىِسامزاء

منهخافشبطولضا.المتوكلزمنفيوالدهمعسكنحيثسامزاء

وحرثها.بالماءالمحئةوغمر،عليبنالح!مينقبربهدمفأمر،المتوكل

فيودفن،فماتالستملهودش،سراحهأطلقثم،مذةالحسنسُجنثم

عشرةإحدىإلىشيعتهافترقتوفاتهوبعد.أبوهفيهدفنالذيالبيت

فرقة.عشرةأربع:وقيل،فرقة

الحسنبنمحمدهو:المهديالحسنبنمحمدالإمام-12

له.عثمريّةالاثنيالأئضةآخرم(275!/888-م087)256!/العسكري

،الزمانوصاحبالمتتظر،والمهديطالمستورالاماممنها،كثيرةألقاب

فيوهوأبوهماتسامراء،فيولد،السردابوصاحبوالحخة،

ولمبسامراء،أبيهدارفيسرداثادخلإنه:قيل-عمرهمنالخامسة

مجيئه.ينتظرونوأتباعه،منهيخرج

نيةاالأَحد

الئانيالقرنينفيظهرت،نصرانتةبدعةوهي،المَلَكانئةأيفخاوتسقى

عمَيدةمنكرة،اللهوحدانئةعلىالتاكيدمبادئهامنللميلاد.والثالث

بشر.منبشرالمسيحبأنوالقول،التثليث
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شركةمنتابعيهاوحرصت،هوادةبلاالبدعةهذهالكنيسةحاربت

المؤمنين.

ئةلأحملىا

أحمدغلاممرزاأنثمأهادينتةفرقةوهي،القاديانتةأيضاوتسضى

الإنكليز،منبتخطيطام(ص/1327809-مص/9183)1256القادياني

بسْكلالجهادفريضةأداءوعن،الإسلامعنالهنودالمسلمينإبعادبهدف

خاصق-

بلدةعنميلًاستينتبعدبلدةوهي،قاديانإلىالقاديانيينتمي

مختلّإنهفيهقيل.والوطنللدينبخيانتهامعروفةأسرةفينشأإلاهور"،

تنطقمجقةأنشأ...المخذراتعلىمدمن،الأمراضكثيرعقلتا،

مؤتفات.عدّةوضعكما""الأديانمجفةأسماهاآرائهعنوتعتر،باسمه

الثاني-المسيحوخليفةالموعود،المسيح:اسمأتباعهعليهأطلق

محمد.

سرنجار،اسمهامنطقةفيكشميرقربقبرًااكتشفعندماأمرهبدأ

مريم(بن)عيسىالمسيحقبرائهوزعمدا،أسافدايوسفالوليإلىيعود

توفي،أنإلىالمنطقةهذهفيوبقي،يصلبولماليهود،منهربالذي

بروحه.بل،بجسدهالسماءإلىيرفعولمالقبر،هذافيودفن

نأاذعىكما،الإسلامليجدَدبُعث،مهديَإمامالهاذعىذلكوبعد

المهديوائه)!لمجتَ(،محمدروحوكذلكفيه،حئتقدالمسيحروح

شهرفيوخسوفكسوفُحدثفقد،المعجزاتوادعىالمنتظر.

لاورسالته،رسولأنهواذعى.ذلكأحدثالذيهوأنهفادّعى،رمضان

صاحبأنّهبمعنىوذلكالنبتين،خاتم)!(محمدكونمعتتنافى

وهو،خاتمهبفيضإلاالوحيبنعمةيحظىأنلأحدوليسالختبم،
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الختم.صاحب

الأحمديّة:معتقداتمن

أبدًا.الجنةيدخللاالقاديانيأحمدبنبؤةيؤمنلامن-

منتزؤجأوزؤجمنوكل،القاديانحِّةيدخلحتىكافرمسلمكل-

كافر.فهوقاديانتةغير

الموعود(.)المسيح"الغلام"قذمهالذيإلاقرآنلا-

الكريم.القرآنغيروهوإ،المبين"الكتابهوالمقذسكتابهم-

حجّهم.وإلهاقِبلتهموهي،المَرىأثمهي"قاديان!-

إلههبأنيعتقدالقاديانيلأن،الإنكليزتهَللحكومهَالعمياءالطاعة-

بالإنكليزثة.يخاطبهلاله،إنكليزي

والمخذرات.الخمرإباحهَ-

لامسلماَخرإماموراءالصلاةوعدم،بعضهممعالصلاةإقامهَ-

إيمانهم.يؤمن

الجنائز.علىالصلاةعدم-

منبدعم،الإسلامعنخارجةالدعوةهذهتعتبرالقولوخلاصة

الدوائرفييتوطفوابأنلأتباعهسقلالذيالإنكليزيالاستعمار

مختلففيالعاليةالرتبويحتفوا،الخاصةوالشركاتالحكومتة،

الوظائف.

إسرائيلفيمنهموقليل،وباكستانالهندفياليومالأحمديونيتواجد

فتحفيساعدتهمالتيإسرائيلمعوطيدةعلاقةولهم.العربيوالعالم

باسمهم.تنطقمجفةإصدارمنومكنتهم،المدارس
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الصفاءاخوان

علىوعملت،الإسماعيلئةمنانبثقت،باطنتةفلسفيّهإسلامتةجمعتة

الصفاءإخوان"جمعثة:الكاملاسمهاالخفاء.فيالعباستةالدولةهدم

أعضاءهاولكن،الإسلاميالعالمفىِالقديممنذظهرتالوفاء".وخلَان

بغدادعلىواستيلائهمبويهبنيانتصارقبلبهميُسمعفلم،التكتتملزموا

مختلففيتفزقواومنها،بالبصرةظهروا.الميلاديالعاشرالقرنفي

رسائل9باسمعُرفكتاباًوضعوا.ومجالسدعاةلهمكانحيثالبلدان

العلومشئىفيتبحثرسالةوخمسيناثنتينعلىيشتملالصفا،؟إخوان

وقد.(؟..تنجيم.تصؤف،نفسعلم،منطق،طبيحيات،)رياضيات

بعد)ترفاعةبنزيد:منهمعرفالإخوانمنعددالرسائلهذهوضع

الاراء،فيوالتبضرالذهنباتقادالمعروف01.أم(004!/بعد

محمدسليمانوأبووموتجهها،الجماعةرأسوهو،فنكلّفيوالتصرّف

هارونبنعليالحسنوأبو،بالمقدسيالمعروفأ؟(البستينصربن

المهرجانيئ.أحمدوأبو)؟(،الزنجاني

"وكانم!:التوحيديحيانأبوعنهمقال؟سياسيّةدينيَةأهدافهمكانت

علىواجتمعت،بالصداقةوتصافت،بالعشرةتاتفتقدالعصابةهذه

بهقزبواأنَهمزعموامذهبًابينهمفوضعوا،والنصيحةوالطهارةالقدس

دنستلحدالشريعة"إن:قالواائهموذلك.الثهبرضوانالفوزإلىالطريق

إلأوتطهيرهاغسلهاإلىسبيللا،بالضلالاتواختلطت،بالجهالات

وزعموا،الاجتهادئةوالمصلحة،الاعتقادتةللحكمةحاويةلأنهابالفلسفة

".الكمالحصلفقدالعربتةوالشريعةاليونانئهَالفلسفةانتظمتمتىأنه

ال!سعيدوالخلود؟الشريعةفوقالفلسفةأنّالإخوانرأىوقد

ظاهر،وتشئعهم،ماذىِإلهيئإذًافديهم.عقلتةوالسعادة،للفلاسفة



والتقتة،التحقظطريقعنمبتغاهمتحقيقإلىعمدوا،عقليوتصؤفهم

لهمكانكما،مراتبأوطبقاتنظاملهموكانالرموزعلىمعتمدين

وتعليم.مذاكرةواجتماعات،عملورسائل،انتسابشروط

المبتدئونوهمالرحماء،الأبرارالإخوانمرتبةأ-:هيأربعفمراتبهم

الثلاثين.حتىسنةعشرةخمسمنالحمرمنوالبالغون

الثلاثينب!نماالذينوهموالفضلاء،الأخيارالإخوانمرتبةب-

العمر.منوالأربعين

الأربعينبينماالذينوهم،الكرامالفضلاءالإخوانمرتبة-%

والنهي.الأمروأصحابالأسيادوهمالعمر،منوالخمسين

الخمسين.تجاوزواالذينوهم،الكمالمرتبةد-

المعلمهووفيثاغورسالفيثاغوري،الأساسعلىفلسفتهمتقوم

هوالعددعلمأنباعتقادهملائهالعدد،بدراسةاهتموالذلك.الأكبر

وإليه،تتركبمنه،ومرجعهاالأعدادكلأصلهووالواحد،العلومجذر

ينشأبالتزايد،وكسورصحيح:نوعانوهو،تتجرألاوحدةوهو،تتجرأ

للبرهاناعتمدواالواحدهذاوعلى.الكسورتنشأوبالتجرؤ،الصحيح

معرفةيمكنومنه،أقوال97"العددفيولهم.وصفاتهالثهوجودعلى

أيضًاويقولودن.قبلهمنتفوقبرسالةسيأتيالذيالمهدىِظهورميعاد

روحاني،وعالم،جسمانيعالم:قسمينإلىويقسمونه،العالمبحدوث

...والكواكبالأفلاكمنيحويهوماالمحيطالفلكفهوالجسمانيأمّا

...الأولىوالهيولى،الكقئةوالنفسالفغالالعقلفهوالروحانيوأمَا

متمّمةبذاتها،حتةنورانئةسماوتةروحانتةجوهرةعندهموالنفس

التناسخ.بمبداْاَمنواكما،والنباتتةالحيوانئةللاجسام
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المسلمونالاخوان

بمصربالاسماعيليةالثانتةالعالميةالحربقبيلنشأتدينتةجماعة

ام(،1368!/949-أمص/609)1324البناحسنالشيخيدعلى

فيمتنقلًا،بالتعليماشتغل،الإسكندريَةقربالمحمودتةفيالمولود

أفرادًافاستخلص،الإسماعيلئةمدينةفياستقزأنإلى،البلدانبعض

لمذهبه،والوفاءمعهالسيرعلىفعاهدوه،صدرهفيبماصارحهم

دستورنا،والقرآنزعيمنا،والرسولغايتنا،الله9:لهمشعازامئخذين

أمرهعظمولمّاأمانينا،،أسمىاللهسبيلفيوالموتسبيلنا،والجهاد

سياستة،إلىأهدافهتحؤلتلضاوخاصةمصر،فيالسياسةرجالخافه

فحسب،دينًاليسبنظرهالإسلاملأنيفلحوا،فلمعنها،إبعادهفحاولوا

معًا.آنفيودولةدينبل

إ،المسلمينالإخوان9كتائبإحدىاشتركتفلسطينحربوفي

فحُقت،الملكيالحكمعلىبالتاَمراتهمتثمفعّال،دورلهاوكان

وزراءرئيسيغتالأنبعضهااستطاع،سزثةخلاياإلىأعضاؤهاوتحؤل

ومرشدهمزعيمهماغتيلثمومنإ.النقراشيفهميدامحمودالبلاد

سنةحلّتولك!نها،0591س!نةتكوينهاأعيدثم،9491سنةالبنا""حسن

سياستا.حزبًاباعتبارها5491

فيسيّماولاالاسلام!ةالدولبعضفيالجماعة0لهذشعبتكوّنت

.والباكستانسوريا

أهدافهم:من

مسلم.غيرأجنبيأوجائر،سلطانكلمنالوطنتحرير-

بحق.إسلامئةتكونحتىالحكومةإصلاح-

.المتبادلالاحترامعلىالقائمالمسلمالبيتتكوين-
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.والإعلاناتالدعايةعلىالإنتاجئِهَالناحيةإيثار-

احيةلأروا

)أوالروحبأنوتعتقدالجسد،هلاكبعدالنفسبخلودتؤمنفرقة

ظواهرمنظاهرةلكلوأن،للكونالمنطمالأساسيالمبدأهي(النفس

روحًاوالأحجاركالنباتمادقيشكللكلأووالرعود،كالزلازلالكون

اَسيا،أجزاءوبعض،الوسطىأفريقيافياليوممنتشرةوهينفسًا.أو

ءالهادئالمحيطجزروبعض

ارقةلأزا

أبيومؤلسّمهاوزعيمهاشيخهامناسمهااستمذت،الخوارجمنفرقة

مكنتهعظيمةبمواهبيتمتزالذيم(6685!/هأتالأزرقبننافعراشد

مقدرةذافقيهًا،وكانتطزفًا.وأشدّها،الخوارجفرقأعنفقيادةمن

بعدمنهخرجثمزياد)1(،بناللهعبيدسجنه.شجاغاوفارسًا،فذةخطابتة

وفارسالأهوازواحتل،الأموئينعلىخرج.عبيداللهسلطةضعفتأن

أبيبنالمهتبولكنالزبير،بنعبداللهعمالعلىوانتصروا،وكرمان

.)2(
بنقطريالأزارقةبايعتلم.زعيمهموقتلعليهمانتصرصعرة

المتاعبأتباعهستبوالذي،المرموقالشاعرم(ص/78796)تالفجاءة

قطريوبمقتل.وقتلهبهأوقعأميرالريّأنغير،صفرةأبيبنللمهتب

دينيّه.كفرلحةالأزارقةاْمرواثتهىأصحابهلَبعثرطبرستانمعركةفي

.الحراقفيالأمويينعاملم(686هـ/67-مص/648)28أبيهبنزلِادبنالنَهعبيدهو)1(

كربلاء.يومفكانعليبنالحسينأنصارمعاصطدم،الخوارجقاتل

الزبير.بنلمصحبالبهصرةإمارةولي207(،83!/-م)7!/628القادةمنأميرهو)2(

عليهم.وانتصر،والأزارقةالخوارجحارب



معتقداتهممن

المسلمين.منغيرهممعالصلاةتحريم-

استباحواكما،قتالهموجب،مصمركونالمسلمينمنمخالفيهمإن-

النار.فيمخقدونوأنّهم،وأطفالهمنسائهمقتل

تجازولا،ولايتهمتحللا،حربدارالمخالفينأولئكدارإن-

وموارثهم.معهمالتزاوجيجوزولا،ذبائحهمتؤكلولا،شهادتهم

النار.فيمخفدكافر،الكبيرةفاعلإنّ-

الزاني.عنالرجمإسقاط-

عنيسقطوهلموإن،الرجالمنالمحصنينقذفعمنالحدّإسقاط-

النساء.منالمحصّناتقاذف

والصغائر.الكبائريرتكبواأنالأنبياءعلىيجوز-

"القعدة"وسضوهم،والثورةالخروجفييرغبونلاالذينتكفير-

وهو،الدينأركانمنأساسيئلركنتاركينواعتبروهم،منهموتبزأوا

الجهاد.

العضد.منالسارقيدقطع-

ملجم.بنعبدالرحمنعملوتصويب،طالبأبيبنعليتكفير-

معهمالذينالمسلمينوسائروالزبيروعائشةوطلحةعثمانتكفير-

النار.فيخالدينواعتبروهم

الأساسبّة

بدايةفيالمتّحدةالولاياتفينثمأت،محافظةبروتستانتيّهحركة

اللهكلمةيمثلالذيالمقذسالكتاببحرفيّةتؤمن،العشرينالقرن
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والأخلاقالعقيدةفيإنبهجاءماجميعفيالخطأعنمعصومهووالذي

المسيح،وولادة،الخلقكقصَةإليهاتطزقالتيالغيبمسائلفيأو

العالم.إلىثانيةوعودلَه

لاسلاما

القرنمنتصففي)جمت(محقدعلىوحيًانزل،السماوئةالأديانأحد

وقيامالكريمالقرآننزولمنذالاسمبهذاويعرف،الميلاديالسادس

وأالمسالمةيعنيوالإسلام!)1(،الإسلامالثهعندالدين!إنالدعوهَ

إخلاصهو،الاسلام:الأنباريابنوقال.الحربضدوهو،السلام

شريكلاالذيالواحدبالتهالإيمان:قوامهأ.تعالىدثهوالعقيدةالدين

المثوبةيوموهوالاخر،باليوموالإيمان،ورسولهعبدهمحمذاوبأن،له

دارًاالجنَةجعلوقد،الستئالعملعلىوالعقوبة،الصالحالعملعلى

للعقوبة.دارًاوالنار،للمثوبة

)وأقمِكالصلاةأساسئةوهي،أداؤهاالمسلمعلىيجبأعمالوهناك

أكبر!)2(؟اللّهِولَذِكْرُوالمُنْكَرالفَحْشَاءِعنتنهَىالضلاةَإنالقسلاةَ

وصوم،العاموللصالحللفقيرالغنيمالمنيؤخذأنوهي،والزكاة

بالعدلأمرهمكماسبيلأ.إليهاستطاعلمنالبيتوحخع،رمضان

،الأخلاقمكارمإلىودعاهموالمنكر،الفحمثصاءعنونهاهم،والإحسان

أصحابمنغيرهممعوالتسامح،بينهمفيماالضفاضلوعدموالتعاون

الخنزير.ولحموالميسرالخمرعليهمحزمكما)3(،الأخرىالديانات

.91:عمرانآل)1(

45.:الحنك!بوت)2(

بالذيآمناوقُولُوامِ!نْفمْظلَمُواالذينإلاأَحْسَنُهيبالتيإلاالكِتَابِأهلَتُجادِلُوا!ولا)3(

46(.:)الحنك!بوتف!لِمُرن"لهونحنواحدَوإلهُكُمْوالهُاإلَيْكُمْوأُنْزِلَإتيْنَااُنْزِلَ
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يتواجد.والفطرالأضحى:أعيادهوأهم.الكريمالقرآنالمقذسكتابه

العالم.أقطارمختلففيالمسلمون

المورد:موسوعةفيوجاء

للبشربتبليغهاللّهعبدبنمحمدإلىاللهأوحىسماوقيدينالاسلاآ:

محمدًا،وبأن،لهشريكلاوحدهُبالثهالإيمانُقوامُهم(.061)عامكافة

كللتُجْزىالناسيُبعثيومَالاَخر،باليوموالإيمانُ،ورسولُهعبدُهُ،!خر

الجحيم.نارإلىوإقاالنعيمجناتإلىفإقا،عَمِلَتْبمانفس

وبالزكاة،،اليومفيمراتخمسَبالصلاةأتباعهيكقفوالإسلام

الأقلعلىالعمرفيمرةًبمكةالحرامالبيتإلىوالحج،رمضانوصوم

الوالدينإلىوالإحسانبالعدلويأمرهمسبيلًا.ذلكإلىاستطاعواإذا

الفحشاءعنويضهاهموالمستضعَفين،والمساكينالفقراءعلىوالعطف

والتراحُموالتكافلالتضامنإلىويدعوهم،والعدوانوالبغيوالمنكر

الدياناتأصحابمنغيرهممعالتسامحوإلى،بينهممافيوالمحبة

عليهم،المسلمينأعداءيُعينواأوبعدوانهؤلاءيبدأهملمماالأخرى

فيولكن،بمثلهالعدوانيقابلواأنالمسلمينواجبمنيكونفعندئذ

التعلّقإلىيدعوهمكما.المعتدينعِدادفيتَسْلُكهملاالتيالحدود

عليهمويحرم،بَطَنومامنهاظهرَماالفواحشواجتنابالفضيلةبأهداب

الخنزير.ولحمَوالمَيْسِرَالخمر

إلىيدعو،النظرةعالميئوهو،والصصورىالديموقراطيةدينوالإسلام

جنسأو،وأقةأقةبينيفزَقولابينها،والتعارفالشعوببينالاخاء

علىلعربيّفضلَلابأنهوينادي،غنيئأوفقيرأو،ولونلونأو،وجنس

أتقاهم.الثهعندالناسأكرموبأن،بالتقوىإلاعجميئ

أبدًا،يعيشالمرءوكأنللدنيا،العملضرورةعلىيؤكَدوالإسلام
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العلمإلىويدعو.غدًايموتالمرءوكأن،للاَخرةنفسهالوقتفيوالعمل

علىويلخالعقلويخاطب،ومسلمةمسلمكلعلىفريضةًطَلَبِهمنويجعل

أنصفَوقد.والحيوانوالانسان،والسمواتالأرضخلىَفيالتفكُر

الأُمّهات.أقدامتحتالجنةَجعللقدحتىعَلتامقاقَاورفعَهاالمرأة

والحياةالماديةالحياةحاجاتيلتيمتكاملدينأنّهالاسلاممزاياومن

كلهذلكويعيم،والجماعيةالفرديةالعلاقاتوينطممعًا،آنٍفيالروحية

آنُالقر:هيأربعةالاسلامفيالت!ئ!ريعومصادر-شاملأخلاقيئإطارفي

وأفعلًاأوقولآعنهنُقلماوهي،السلامعليهالرسولوسُنَةُ،الكريم

منعصرفي،المسلمينالمجتهدينجميعاتفاقوهووالاجماعتقريرًا،

لعقةأصلعلىفرعحَمْلُوهووالقياسُما،شرعيّحُكمعلىالعصور،

لاشتراكهماالخمرعلىحَمْلًاالشامبانيابتحريمكالحكمبيخهما،مشتركةٍ

أصقاعمختلففيمنتشروالإسلامالإسكار.هيالتيالتحريمعقةفي

نسمة.مليونثمانيمئةيقارببمااليومالمسلمينعددويُمَذَر.العالم

المي!رةلما:العربيةالموسوعة9فيوجاء

العربيّالنبيعبداللهبنمحمدعلىالثهأنزلهالذيالدين:الاسلام

باسمعُرِف.م632سنةبالمدينةالمُتوفَىم،571سشةبمكةالمولود

،والإذعان،الطاعة:الكلمةهذهومعنى.الأولعهدهمنذالاسلام

والباطنة،الظاهرةالشوائبمنوالبراءة،والخلوص،والأمان،والصلح

الشرعيةالمعانيجملةهيوهذه.تعالىدتهوالعقيدةالدينإخلاص:أي

منوغيرهمواللغوتونوالمتكفَمونالمف!رونردّهاالتي"إسلام"للفظ

لها،والصيغةالمادةعربيةألفاظهيفإذااللغوكا.أصلهاإلىالباحثين

لغوتة.حقائقهيمعانٍالعربعند

مدنية،سورفيسثمنها،مراتثمانيالقرآنفياللفظهذأوردوقد
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الثهعندالدين)إن:تعالىكقولهوذلكمكيتين،سورتينفيواثنتان

لكمأكملت)اليوم:تعالىوقوله(،مدنية-91:عمرالا)آل!الاسلام

3:)المائدة4دينًاالإسلاملكمورضيت،نعمتيعليكموأتممت،دي!نكم

!.للإسلامصدرهيشرحيهديهأناللهيُرِدِ)فمن:تعالىوقوله(،مدنية-

.(مكية-521:نعام)الأ

حقائقهيالتي،الدينيهَبالأصولالإيمانهوالقرآنعرففيوالدين

هذاهوالإسلاموأنالأنبياء،فيهاتختلفولا،النسخيدخلهالاخالدة

يقولنوحًافنرىالأنبياء،بههتفولذلك،اللَهعندغيرهدينلاإذْ،الدين

قوم"يا:لقومهيقولوموسى"،المسلمينمنأكونأنلاوأُمرت:لقومه

يقولونوالحواريونأ.مسلمينكنتمإنتوكَلوافعليهبالثهاَمنتمكنتمإن

إ.مسلمونبأناوأشهدباللَهأآمنا:لعيسى

الذيوالاسم،النبينخاتمبهجاءالذيالدينهوكانوإن-والإسلام

،العرببينقرآنهنزلالذيوالحق،عقيدتهمعلىالمسلمونأطلقه

عرببينفرقلا-بعامّةللإنسانيةموتجَهةٌدعوةفهو-العربوبلغهَ

1(،للناسكافةإلاأرسلناك"وما:وجنسوجنس،وأقةوأفة،وعجم

له،وصاةفيالرسوليقولوكذلك!.للعالمينرحمةإلاأرسلناكاوما1

ماوخبر،قبلكممانبأفيه،الثهبكتاباعليكم:طالبأبيبنعليئرواها

فيالهدىاتبعومن،بالهزالليسالفصلهو،بينكمماوحكم،بعدكم

".مستقيمصراطإلىهدىاليهدعاومن،اللهأضلهغيره

منفترةبعد،العربيةالجزيرةفيالعرببينظهرالإسلاملأنذلك

فيماودخل،بالحقالباطلفيهااختلطفترة،والنصرانيةاليهوديةظهور

الناسابتعدولذلك،منهليسما،الصحيحالدينمن،قبلمنالثهأوحاه

الىيتجهأنمنللإسلامبذلاوكان،الحفةالعقيدةعنقليلًاأوكثيرًا

تموجكانتلأنها،بالذاتالعرببلادفيالحقوبيان،العقيدةتصحيح
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اليهودية،بهاحقتإذخطر،ذاتفلسفيةوآراء،عديدةدينيهِبمعارفَ

والبِيَعالصوامعفأقاموا،التوراةتعاليمنشرعلىيعملونالأحباروأخذ

حذوالرهبانوحذا،النصرانيةبهاحئتكماوغيرهماوخيبريثربفي

كبيرتين:جماعتينإلىوانقسمواوالكناض،الأديرةفبنواالأحبار

الإنجيلإلىتدعووكلتاهما،غسانفيواليعاقبة،الحيرةفيالنساطرة

الفارسية،الحكمةالعرببلادإلىتسربتوكذلك.تعاليمهوتنشر

ورحلة،الفرسحيثاليمنإلىالشتاءرحلةطريقعن،الهنديةوالحكمة

المتاخمةالعربيةالاماراتطريقوعن.الرومحيثالشامإلىالصيف

،الغربفيالغساس!نهَوإمارةشرقًا،الحيرةإمارة:ورومانلفارس

العربية،الجزيرةإلىجميعًا،الفلسفتانوهاتان،الديانتانهاتانتسزبت

51دعوصدقعلىفريقكلبهايستدلالتيالجدليةبالبراهينماترونة

الاَخرين.دعاوىوبطلان

والأهواءالمللتتقاذفهم،كبيردينيئبلبالفييَخيَونالعربكانوهكذا

منفيههممضاينقذهمجديدلدينيتطلعمنمنهمكانحتى،والنحل

الإسلامكانكلههذاأجلومن.الإسلامهوالدينذلكوكان،ضلال

مما،الباطلمنالحقوتبيين،الهدايةمنأرادماإلىيصلأنبهحرتا

الاَخرين.بالاثنينذلكوعلاقة،والإنسانوالعالمبالتهيتصل

وأن،اللهإلاإلهلاأنشهادةهي:أركانخمسةعلىالإسلامويقوم

اليهاستطاعلمنوالحج،والصوم،والزكاة،والصلاة،اللهرسولمحمَّدًا

علىوهيعليها،متفقفأربعةالإسلامحِةالشريعةأصولأماسبيلًا.

الأمينالروحبهنزل!الذيالثهكلاموهو،القرآنأواللهكتاب:الترتيب

ودستورًا،الثهرسولأنهعلىلهحُجّةليكون)!حد(،محمدقلبعلى

دفتيبينالمدوّنوهو،بتلاوتهويتعثدون،بهداهيهشدونللناس

جيل،عنجيلًا،ومشافهةكتابةًبالتواترإليناوالمنقول،المصحف
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نزلنانحن)إنا:تعالىقولهمصداق،تبديلأوتغييرأفيمنمحفوظًا

أنهودليل.أجمعينالخلقعلىحُخةوهو!.لحافظونلهوإناالذكر،

وهو.مباراتهعنالعربيةاللغةأئمةعجزولقدمعجز،أنهاللهعندمن

:أنواعثلاثةوهيللبشر،الملزمةالأحكاممتضمن

اللهفياعتقادهالمكقفعلىيجببماتتعفَق،اعتقاديةأحكام)أ(

الاَخر.واليومورسلهوكتبهوملائكته

منبهيتحقىأنالمكلفعلىيجببماتتعققأخلاقيةأحكام)ب(

الرذائل.منعنهيتختىوما،الفضائل

وأفعالأقوالمنالمكلفعنيصدربماتتعفق،عمليةأحكام)ج(

.وتصرفاتوعقود

صدرماوهي،ال!نةهوالإسلاميةالشريعةأصولمنالثانيوالأصل

هيوالفعلية،أحاديثههيفالقولئة.تقريرأوقولأوفعلمنالرسولعن

،الرسولعليهوأقزهالصحابةأحدفعلهماهيوالتقريرية،أعماله

إقاوال!نة.اس!تحسانهبإظهارأو،بموافقتهأو،إنكارهبعدمأو،بسكوته

ومف!رةمفضلةوإقا،القراَنفيجاءحكمًامؤكّدةمقررةسنةتكونأن

والعلاقة.القرآنعنهسكتحكمًاومنسْئةمثبتةوإقا؟القراَلنفيجاءلما

معًاالأصلينوعن.لهبالنسبةالثانيةالمرتبةفيأنهايوالقراَنالس!نةبين

بهما:تمسكتممابعدىتضلوالنأمرينفيكم)تركت)!ي!(:النبيئقال

أ.رسولهوسنة،اللهكتاب

عبارةوهو،الإسلاقيالتثمريعأصولمنالمْالثالأصلهووالإجماع

علىالعصورمنعصرفي)!لمجبَ(محمدأُمّةمنالمجتهديناتفاقعن

لافيهفالأمر،شرعيةقاعدةبتقريرالخاصالإجماعأفا.شرعيئحكم

تأويل.موضوعيكونأنيعدو
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تشابهعلىالقائمالتعليلاستخداموهو،القياسفهوالرابعالأصلأَقا

فإنماشيءعلىدلتإنالأربعةالأصولوهذه.التشريعفيالحالاتبين

بحيثللتطور،قابلةناميةحيةشريعةالاسلامشريعةأنعلىتدلّ

،الإسلامنظرةاتساعمنعنهنشأوماالفتحامتدادتسايرأناستطاعت

المَيالجديدةوالشعوبوالعاداتللحياةالمحفَيةالظروفإلىبالقياس

لوائه.تح!وانضوتدخلته

فيالإنسانهُدَىعلىويعمل،لفئةلا،للكلدينًاالإسلامكانولضا

بمجموعةجاءفقد،حُرةدولةوإنشاءحنيفدينبإقامة،والاَخرةالدنيا

وحياةحياته:الحياةفيمناشطهلهتنظمالتيوالأحكامالمبادئمن

والأخلاقيًة،الروحئَة،أبعادهابجميعالحياةفيأيالاَخرين،

عليهنمىماالمبادئهذهمن.والاقتصادية،والاجتماعتة،والسياسئة

منلأحدتابعًايكونلابحيث،وخالقهالانسانبينالخلوصمنالاسلام

،كهنوتولاكهانةفلا،خالقهوبينبينهوسيالايكونالبشريةفيإخوانه

سألك)وإذا:مجتهدونعلماءهناكبل،الإسلامفيدينرجالولا

المبدأوبهذادعان!.إذاالذاعيدعوةأجيبقريبفإنّيعنيعبادي

.للإنسانالروحيةالحريةأساسالإسلاموضع

عجميّعلىلعربيّفضلفلاالبشر،بينالعامةالمساواةمبادئهومن

شعوبًاوجعلناكم،وأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيها)يا:بالتقوىإلا

وضعالمبدأوبهذا!،أتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارنجوا،وقبائل

علىكذلكالإسلامونصق،للإنسانالاجتماعيةالحرتةأساسالإسلام

شورى)وأمرهم:تعالىفقال،الحكومةفيالشورىمبدأتقرير

حقفردلكلجعلوبذلكالأمر!،في)شاورهم:تعالىوقال!،بينهم

مبدأهووذلك،العامةالشؤونفيالرأيوإبداءالحكمعلىالرقابة

-الإسلامفيالديمقراطية
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وتحديدالمعتقداتتقريرفيالعقلبحقالإسلاماعترفوكذلك

وفيصلالضظر،ومحك،التكليفمناطأنهعلىفنصّ،المعاملات

إلايعقلهاوماللناسنضربهاالأمثال)وتلك!،تعقلون)أفلا:التفرقة

فيوقال،مقبولغيرالمقلدإيمانأنإلىالقرآنذهببل!العالمون

منيغنيلاالظنإنظنًاإلاأكثرهميتبع)وماوالأوهامبالظنونالاخذين

كما-العقولطتحررتالمبدأوبهذا!.يفعلونبماعليماللهإنشيئًاالحق

مؤاخيًاالدينوظهرالعقائد،أسرمن-الأولبالمبدأالنفوستحررت

.الإنسانتاريخفيمرةلأولللعقل

فقرر،المدنيةوبينبينهآخى،والعقلالدينبمِنالإسلامآخىوكما

نصيبكتنس)ولا:الصادقدليلهاهوبل،للمدنيةعدؤًاليسالدينأن

ابجادفيالعاملكانولمّا!.إليكاللهُأَحْسَنَكماوأحْسِنالدنيا،من

)هل:إنسانيةفريضةالعلمأنالإسلامقرر،العلمهوالماديةالمدنية

!.يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستوي

يَبرواأنأتباعهالاسلامأمرفقد،الدينيالتسامحالاسلاممبادئومن

ولمالدينفييقاتلوهملمكانواإذا،معهمويعدلوادينهمفيالأجانب

ولمالدينفييقاتلوكملمالذينعناللهينهاكم)لا:ديارهممنيخرجوهم

.!المقسطينيحباللهإنإليهموتقسطواتَبروهمأندياركممنيخرجوكم

التيالأمثلةبأروعللإسلامالأولىالسنينعنالأخبارجاءتوقد

النبيئعهدمثلًاذلكمن:القديمةالأديانأهلإزاءوالخلفاءالنبيئضربها

القواعدهذهثم،النصارىمنشاَتاحترامحوىالذي،نجراننصارىمع

فييهوديّيزعج"لا:اليمنإلىذهابهعند،جبلبنَمعاذَبهازؤَدالتي

كما،والفاروقئةالصديقيًةالخلافتينفيحدثذلكومثل.الخ"يهوديته

البِيعةجانبإلىالمسجدفقام،وعليّعثمانالخليفتينعهدفيحدث

عليهما.ناقمولافيهما،طامعغير،والكنيسة

المسيحيئ،فالطبيب:الأجنبيةالكفاياتيشجعالاسلاموكان
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IYكاالفارسيئ،والموسيقيئالهندقي،والرياضيئالعبرقي،والمترجم

الجزاء.وحسنالتقديرواجدونأنهمإلىيطمئنواأنيستطيعونجميعًا

فيسواء،والنظرالبحثحريةلأتباعهيبيحالإسلامنجدكلههذاوبعد

يعملونالمسلمونأخذإد!وما،المعاملاتنظامفيأوالعباداتفروع

وكانوالأفكار،الاَراءبثشىالإسلافيالمعتركراجحتىالمبدأ،بهذا

بينهمينث!أفيماالنبويةوالأحاديثالقراَنيةالآياتإلىيسندونالجميع

إلىالميلوالنظر،البحثفيالحريةهذهعننثصأوقد.خلافمن

الاَراءمتباينوجمعالتفسير،فيالمدقَقوالنظر،الأحاديثتمحيص

تعدالتيالمذاهبظهرتححىقليلإلاهووماالتاَويل،ومخلف

فما،أربعةمنهابقيقدكانوإذا،وأصولهالإسلافيالفقهفيبالعشرات

لتقصيروكذلك،الأرضأرجاءفيزعمائهاوانتشارأتباعهالكثرةإلاذلك

العلم.فيالأقدمينبثصأواللحاقعنوقصورهمالنظرفيالمسلمين

الحقإلىوصلواأنهميذَعونلاالأربعةالأئمةأولئكنجدولذلك

وتشؤف.تفكّربعدإلآقالوابماالأخذأتباعهمعلىيحتمونولا،المبين

ماأحسنوهوحنيفةأبيرأي!هذا:يقولكانحنيفهَأبوالأعظمفالإمام

الإماموكاندا.بالصوابأولىفهومنهبأحسنجاءنافمن،عليهقدرنا

المعصوملغيرالتقليدفإن.دينكمأمرفي"انظروا:يقولهحنبلبنأحمد

أبايا9:للربيعالثمافعيالإماموقالإ.للبصيرةعمىوفيه،مذموم

دين،.فإنهلنفسكذلكفيوانظرْ،أقولماكلّفيتقفَدْنيلا،إسحق

منحكمًااستنبطإذالأصحابهيقولفكانأنسبنمالكالإمامأفا

كلامهمنومأخوذإلّاأحدمنوما،دينفإنه،فيهانظروالا:الأحكام

(.اللهرسول)يقصد"الروضةهذهصاحبإلا،عليهومردود

فيتفريقدينلاالعقائد،فيتوحيددينالإسلاميالدينكانولقا

تقررفقد،أركانهأقوىمنوالنقل،أعوانهأشدمنالعقلالقواعد،

القطبين:هذينإزاءموقفهمخلالمنونظارهالإسلامعلماءمصير
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صريحموافقةعلىويعمل،العقليؤثرمنهجعلىقامالمعتزلةفمذهب

النقليؤثرمنهجعلىالسلفمذهبقامبينماالمعقولا،لصحيحالمنقول

علىيعمل،الأشاعرةمذهبقاموبينهما،المعقولمطابقةعلىويعمل

جداللاالبئناتالآياتأنعلىوفاقعلىوالكل،المنهجحِنبينماربط

.الإتباعواجبةالدينيةالأحكاماْنوعلىفيها،

لأنهثراء،فيهوكان،خصوبةفيهكانتفقد،فيهاختلفواالذيأفا

الذيالقويمالدينذلك،الاسلامتراثأثمرالذيالخلآقالاختلاف

ودولة،الفطرةدينالقصار:الكلماتهذهفيماهيتهنحددأنيمكننا

.الانسانوحضارة،الحرية

تتنازعهطويلًاوقتًا)ع!م(محمدالنبيقضى:الاسلاميةالدعوةانتثار

إقناعإلىدعوتهوتجَهدينيةرسالةيحملبأنهاقتنعولضا،النفسيًةالعوامل

به،اَمنمنأؤَلخديجةالسيدةزوجتهوكانت،الإسلامباعضناققومه

تلاهمثمبكر،أبوفالصديق،طالبأبيبنفحليئ،حارثةبنفزيد

ولك!نهالجديد،الدينإلىعشيرتهفدعا،بدعوتهيجهرمحضدبدأ.غيرهم

أتباعهعلىفأشار،قريشقبيلةمنسيّماولا،شديدةمعارضةلقي

سلكُالإسلامالخطاببنعمراعتنقولفام(،)615الحبشةإلىبالهجرة

جماعاتالإسلامشعائربتأديةوجهروا،جرأةأشذمسلكًاالمسلمون

دعوةمقابلةعلىرجالهاوصضَم،قريشضغينةذلكفأثار،الكعبةحول

فريفَاودعا،الطائفإلىالانطلاقإلىمحفدًااضطرمما،بالاهانةالنبيئ

.ييأسلملكنه،ديارهممنفأخرجوه،اللهوحدانيةإلىأهلهامن

عقيدةعلىالتأثيرفيمحمدنجح،مكةإلىالحجمواسمأحدوفي

المدينة،منغالبيتهموكانت،الحنيفالدينفاعتنقوا،الحجاجبعض

اتهمواذلكعلىمكةأهلوقفولمام(،)062محالفةفيمعهمفارتبط

المدينة،إلىالهجرةعلىوعزم،الإقامةيُطِقِفلم،قبيلتهبخيانةمحقدًا
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أهلقابلهموصلوا،فلما،الهجرةمكةمسلموقرر)622(سنةوفي

فيوجاء،الهجرةبيومالكبيرالحادثهذاوسُمَي،بالترحابالمدينة

كتبقدالجهادوكان،والكفارالمسلمينبينمعاركعدةنشوبأعقابه

وكيانهم.دينهمعندفاغا،الهجرةبعدالمسلمينعلى

،للإسلاممقاومةحركةبالجزيرةظهرت)!(محمدوفاةوقبيل

بفضلونجحعليها،القضاءعلىبكرأبوصممولكن،بوفاتهاشتدت

الجزيرةعادتحتىعاموبعضعاميمضييكدولم،قادتهومهارةحكمته

سنةالشامإلىجيوشبأربعةبكرأبوبعث.بالإسلامالاعتصامالى

عامينتهولم،العراقإلىالوليدبنخالدبقيادةاَخروبجيشم(،)633

فلسطين،إلىاتجهثتمالغربيئالفراتشاطئعلىخالدسيطرحتىم()634

دمشقودخلم(،)634سنةأجنادينمعركةفيالبيزنطيينعلىوانتصر

م()636سنةاليرموكمعركةفيأعدائهعلىوقضىم(،)635سنة

الفارسيئالميدانفيالخطاببنعمرزمنفيالإسلامتِةالفتوحواستمر!

فيالفرسعلىباهزانصرًاالعربوأحرز،وقاصأبيبنسعدبقيادة

وطاردوا)طيشفون(،المدائنعلىاستولواثمّم(،)637سنةالقادسية

يزدجرد.وهُزمم(،)642سنةنهاوندع!ندبهاالتقواحتىالفرسفلول

القواتمنالشامطَفَرتأنْبعدطوروسالعربيةالجيوشوبلغت

م()963سنةمصرلفتحفلسطينمنالعاصبنعمروسار،البيزنطية

المسلمينإلىكلهاالبلادآلتثمم(،)641سنةبابليونعلىواستولى

جيوشتوغلتعثمانأياموفيم(،)642سنةالإسكندريةمعاهدةبمقتضى

وتمكَّنأرمينيافيشمالًاتقذَمتكما،فارسأقاليمباقيفيشرفاالعرب

معركةفيالبيزنطيينعلىالبحريْالنصرإحرازمنالإسلاميالأسطول

الفتوحاستؤنفتالأمويّمعاويةأياموفيم(،)655سنةالصواريذات

أفريقيا.جيوشهوغزت،القسط!نطينيةفهاجمالاسلامتة
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عيليّةلاسماا

)1(الصادقجعفرموتبعدظهرتالإمامتة،الشيعةفرقمنفرقة

البكرابنهتبعقسم:قسمينإلىأتباعهانقسمحينم(اص/765)48

لأن،السبعيَةبالشيعةبعضهمعُرفكمابالإسماعيلئةوعرفوا"إسماعيلأ

بالأئضةمنهماَخرقسمواعترف،السابعالإمامهونظرهمفىِإسماعيل

حتىبعدهمنأحفادهثمالأصغر،إسماعيلأخيالكاظمموسىإلى

ثالثوقسم(،عشريةالاثنا:)راجعالمنتظر()المهديعشرالثانيالإمام

الموجودأغاخانكريماليوموإمامهم،اليومحتىبالأئمةيعترفزالما

فرنسا.فيكانفيالاَن

لمإسماعيلأنزعمقسم:قسمينإلىأنفسهمالإسماعيليونوانقسم

وهو،القائمهوواله،بعدهمنبالإمامةخصّهقدأباهوأنأبيهقبليمت

أنّزعماَخروقسمالإسماعيلئة،فرقةهموهؤلاءالمنتظر،المهدي

هموهؤلاء،إسماعيلبنمحمدإلىالصادقجعفربعدانتقلتقدالإمامة

إسماعيلبنمحمدأنيعتقدونوهم،القرامطةإليهاينتميالتىِالمباركية

الأنبياء.وخاتمةالمهديالقائموأنه،يمتلم

ففرّالشيعئة،المذاهبمنكغيرهاواضطُهدت،بالعراقنشأت

درجةإلىالكتمانبهمبلغوهناك،وخراسانفارسبلادإلىمعتنقوها

لذلككاتبيهاأسماءيعلنواأندونوكتبهمرسائلهميكتبونكانواأتهم

بالباطنئة.سفوا

الشيعة.غلاةمنكثيرالمختلفةعصورهافيالإسماعيليّهتزغموقد

ويقدّروالهند،وأفغانستانوإيرانسوريافياليومالإسماعيليونيتواجد

مادسم(اص/48765-مص/996)08الحسينبنعليبنالباقرمحمدبنجحفرهو)1(

ومالك.حيفةأبوعنهاخذمعقمًا،كان.الإمامتةعندعثرالاثنيالأئمة
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مليوئا.عشرينبحوالىعددهم

محمذاوأنالثهإلاإلهلاأنويشهدون،بالوحدانيّهالإسماعيليونيقول

تنزيللكلوأنّباطنًا،ظاهرلكلبأنيقولونالوقصَنفسوفي،الثهرسول

إليه.والمقزبونالإمامإلَايعرفهلاباطنًا،وتأويلًاظاهزاتأويلًا

كماالأنبياءفييتجستدالكفيالعقلوأن،العقلمتناولفوقاللهإن-

وأوالامام،بالناطقالنبيئويعرف،الأئمةفيتتجسّدالكليّهالنفسأن

بالصامت.النقيب

-ظاهرةأعمالمنيأتيهلماعبرةولا،معصومالإمام-

محمدبنالصادقجعفربنإسماعيلهو:الصادقجعفربنإسماعيل

تنسبوإليه،الفاطميحِنالخلفاءجذم(076أهـ/43)تالباقر

أبيه.بعدبإمامتهنادتالتيآ)الإسماعيلتة،

أظهرأباهأنّيرىمنالاسماعيلتةوفي،أبيهحياةفيتوقيإنه:قيل

يملكحتىيموتلاائه9وزعموا:،العباسئونيقتلهلاحتىتقيةموته

لما.الناسبأمرويقومالأرض

المدينةفيإسماعيل"توفيالإسلامئة)1(:المعارفدائرةفيوروي

فيرلْيأنهيزعمونالإسماعيلسمِنولكن،أعوامبخمسةأبيهوفاةقبل

إسماعيلأبناءتركوقد،أبيهموتمنسنواتخمسيعدالبصرةسوق

فذهب،بالعلويينأحاقالذيالسياسيالاضطهادمنلحقهملماالمدينة

واختفى،الريّمنبالقرب"دماوند!إقليمإلىالأكبرالابنوهومحضد

ومافالهند،داقندهار"إلىذهبواثم،خراسانفيأبناؤهواختبأ،هناك

وكان،المغربفبلاد،الشامإلىعليأخوهوذهب،اليومإلىهناكزالوا

مخابئهم.منالإسلاميالعالمإلىالدعاةيبعثونإسماعيلأبناء

2/188.الاسلامتةالمعارفدائرة)1(
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الواقفةالاسماعيليّة

جعفربنإسماع!يلعندلوقوفهمبذلكسضوا،الإماميةال!ثميعةمنفرقة

نسبةوإليه،الفاطميينالخلفاءجذم(076اهـ/43)تالصادق

الإسماعيلئةاختلفتالأمرهذاوفي.أبيهحياةفيتوفي.الإسماعيلتة

لاحتىتقيةموتهأظهرأباهأنّإلايمتلمإنهقالمنفمنهم،الواقفة

ويقومالأرضيملكحتىيموتلاائهوزعموا،بالقتلالعباسيونيقصده

صحيح.الموتإن:قالمنومنهم.الناسبأمر

أ.!الإسماعيلتة:وانظر

سينيّونلأا

دعوتهمتقوم،اليهودتةالديارفيالمسيحالستداْئامظهرواجماعة

بعهدوذلك،ببعضبعضهمالارتباطوشذة،الناسعنالاعتزالعلى

مطلقًا.يحلفونلاوبعدها،الفرقةفيالدخولعندتؤذىويمين،مقذس

مهامعليهمتوزعحيثالناسعنبعيدةعافةدارفيمعًايجشون-

اليوميّة.الحياة

والمظاهرالبدنتِة،بالنظافةويهتقون،البيضالثيابيرتدون-

(.والاغتسال،واللحىالشعر،)تسريحالخارجتة

شروقعنديؤدونهاالتيالصلاةوهي،الأسلافبصلاةيهتقون-

الشمس.

الدور.لرؤساءالعمياءبالطاعةيتمتزون-

بالدنيا.ويزهدونيتق!ثثفون-

العفة.ينذرون-

جميعًا.للناسبالحزتةوينادونالاستعباد،يحزمون-
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الشاتات.بأكلويكتفوناللحومأكليحزمون-

51.سودونبالتوراةيتم!كون-

والملائكة.والقدروالقضاءالاَخر،واليوم،المسيحبعودةيؤم!نون-

الشز.عنوالابتعادبالفضيلةالإيمان-

يةلاْشعرا

والمحذثين،الفقهاءمنالمتطزتلموقفهاالمعتزلةعنانفصلتفرقة

نأشأنهامنكان،المسلمينصفوففيانثصقاقاتمنذلكتبعوما

الأشعريإسماعيلبنعليالحسنأبوفهبط،نفسهالإسلامعلىتقضي

يقزهالانظرياتمنالعقليمذهبهمإليهأذىماينقضالمعتزلةوجهفي

دونالنصبحرفتةتمسكواالذينالمحذثينوناهض،الصحيحالإسلام

النص.وأصحابالعقلأصحاببينوسطًاموقفًافائخذ،روحه

ص/324-م)026!/874الأشعريإسماعيلبنعليالحسنفأبو

فيوعليمعاويةبينالحكمينأحدالأشعرىِموسىأبيحفيدهوم(369

أئضتهمأشهريدعلىوتتلمذ،المعتزلةبفقهاءاتصل؟بالبصرةولد.صقين

قوقيفصيحًا،كان-الأربعينسنبلغحتىولازمهالجُتائي")1(علي!أبي

مابكلالمعتزلةعنودافع،فأقنعشيخهعننائئاالجدلتوتى،الحجَة

قؤة.منأوتي

ثميومًا،عشرخمسةمدةدارهفياحتبسعمرهمنالأربعينوبعد

)من:الناسفيوقالكرستا،واعتلى،البصرةفيالمسجدإلىخرج

.فلانبنفلانأنا.بنفسيأعزفهفاْنايعرفنيلمومن،عرفنيفقدعرفني

^/iii-م)235!/984الجبائيسلامبنالوهابعبدبنمحمدهو)1( -r r),أئمةمن

الأشحريما.عليهرذ.عصرهفيالمتكلمينأشهرمنكان.المقزلة
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أناالشرّأفعالوأنالأبصار،تراهلااللّهوأنّ،القرآنبخلقأقولكنت

لفضائحهممُخرج،المعتزلةعلىللردمتصدًمُقلعتائبوأنافاعلها،

عضديفتكافأتنظرتلأنّيالمدّةهذهعنكمتغيبتإنما...ومعايبهم

فهدانيتعالىاللهفاستهديتشيء،علىشيءعندييترخحولم،الأدلَة

كماأعتقدكنتماكلّعنوانخلعت،هذهكتبيأودعتهمااعتقادإلى

كتبهماللناسودفع،عليهكانثوبمنوانخلعهذا،ثوبيمنانخلعت

والمحدثين.الفقهاءمنالجماعةطريقةعلى

النجاحلهاكتبشعواءحملةالمعتزلةآراءعلىالأشعرقيحمل

إليه.ذهبواممّاكثيرفيالسنةأهلمؤيذا،والتوفيق

تركإنّهقيلحتىالدؤوبوالعملبالعلمحافلةالأشعريحياةكانت

عنو"الإبانة"الإسلاميين"مقالات:أشهرهامنمؤئفالثلاثمئةحوالى

".الديانةأصول

عساكر:ابنوضعهاكماالفرقسائرإلىبالنظرالأشعريّةآراءمن

متكلّم،بإِرادةمريد،بحياةحيئ،بقدرةقادر،بعلمعالمالثهإنّ-

ببصر.بصير،بسمعسميع،بكلام

المعتزلةأما.البشركصفاتوليست،بذاتهقائمةأزليّهالصفاتوهذه

.الانسانصفاتمثلإنهايقولونالنصقأهلبينمابتعطيلها،فتقول

الكسب،إلّاللإنسانوليسالإنسانفيالأفعاليخلقالنَهإن-

القدرةهذهوعلى،أعمالهخلقعلىقدرةللإنسانبأنتقولوالمعتزلة

أفعالهخلقعلىالإنسانقدرةينكرونالنصقأهلبينما،الكسبيبنون

أيضًا.الكسبأنكرواكما

الأمروهذاوحذً،وكيفٍحلولغيرفيولكن،بالأبصاريرىالثهإن-

فياللهيرىالإنسانإنوقالواأقرّوهالنصأهلبينما،المعتزلةأنكرته



المرئتة.الأشياءجميعترىكماالآخرة

لافهو،والكرسيئالعرشخلقوقد،المكانكانأنقبلالثهكان-

تقولبينما.طبيعتهمنشيئًاالمكانخلقيغترولم،مكانإلىيحتاج

النص:أهلوقال،اتجاهولاحلولبغيرمكانكلفيالثهإن:المعتزلة

مكانه.هووالكرسيئ،الكرسيعلىجالسوهو،العرشفيحاذالثهإن

والبصركالسمعحقيقتةصفاتكقهاوالعرشوالنزولوالوجهاليد-

معناهوالوجه،القدرةمعناهاِاليدأنالمعتزلةرأيوفي.والقدرةوالعلم

والعرش،الملائكةنزولأوالاَياتبعضنزولمعناهوالنزولالوجود،

أعضاء...والوجهاليدأنالضص،أهلرأيوفي.السلطانمعناه

.حقيقيانوالجلوسوالنزول،جسمانثة

ورأي.حادلْةوالورقوالحبروالحروف،القديماللهكلامالمَرآن-

فيشيءكلأن:النصأهلورأي.حادثوهو،اللهكلامهو:المعتزلة

قديم.القراَن

وبرأي.حادثالانسانوإيمان،قديماللهإيمان:نوعانالايمان-

قديم.:النصوأهل؟حادث:المعتزلة

يجحلهأوالجنةيدخلهفهوالثهإلىالكبائرمرتكبيمنالمؤمنيُترك-

النار.فيخالدالكبيرةمرتكبأنالمعتزلةويرىهحينإلىالنارفي

الدين.يومفيإلايتقزرلامصيرهإنيقولونالنصأهلبينما

المعتزلةوبرأي،بذلكلهالنَهسمحإذاالمذنببالمؤمنالنبيئيشفع-

وعليًاالنبيئإن:يقولونالنصوأهل،الشفاعةيستطيعلاالنبيئأن

الله.منإذنوبدونالمؤمنينغيرفيحتىالشفاعةيستطيعان

الراشدينخلافةعلىالمسلمونأجمعوقد،مصيبمجتهدكل-

والزبيروطلحةمعاويةإن:المعتزلةتقولبينما.صحيحةفخلافتهم



بف!اق.فليسواالأموئونأما.شهادتهميقبلونلاف!افوعائشة

كفّار.الاْشخاصهؤلاءجميعأنالرافضةوترى

الطاعةأصحاب

الاباضئة-:انظر

فتةالأطرا

فيالأطرافأصحابعذروالائهمبذلكسُضوا،العجاردةمنفرقة

العقل.طريقعنلزومهيعرفبماأتواإذاالشريعةمنيعرفوهلمماترك

.بالفقرة،الباقرية:انظر

."عشرئةالاثناة:نظرا

لأفطحبةا

مئةمالاا

الاسلامأقة

وقد،الأميركئةالمتّحدةالولاياتفيالسودبينظهرتدينئةمنطمة

بضرورةنادت؟العنصرثةالروحعليهاغلبتخاضةبمفاهيمالإسلامتبنت

عرفت؟جديدةسوداءأمةتنشأأنأجلمنوالسودالبيضبينالفصل

)لمجه(ءالرسولمؤذن"بلال"إلىنسبة"البلاليين!باسمبعدفيما

بينمنتثرتينكانتاقؤيتينحركتينأنقاضعلىالمنظمةهذهظهرت

هما:الأميركئينالسود
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درونوبلتيموثيالأميركيالزنجيإليهادعاوقد،الموريةالحركهَأ-

Timothy()886)علي Drew Ali9-امY91)1391،سنةوذلكم

الاجتماعتةالمبادئمنخليطعنعبارةودعوته.وفاتهإثراندثرتولكنها

ماأكثر.بالاسلامتئصف؟المختلفةالاَسيوتةالدينتةوالعقائدتة

"سولو".أرخبيلفيوخاصةالفيليبينفىِاليوميتواجدون

Marcus()1887)جارفيماركوسمضظمةب- Garveyم-

ام(.049

تلاشت.سوداءوأقهأسودالمسيحأنأساسعلىنصرانتةبالهاتتصف

تحزكه.وتحجيمزعيمها،إبعادإثرالحركةهذه

Wallace)فاردد.والاسيعتبر .D Fard))1(وهو،المنطمةهذهمؤشس

بصورةاختفىأنلبثومافكرتهنشر،النسبغامضأسودشخص

4391.سنةغامضة

مبادئها:من

علىوالعملالجميعبينوالعدالةوالمساواةالحرتةعلىالتأكيد-

الجماعة.رقي

ووصفهمالبيضعلىوالتهخمالأسودالعرقتفؤقعلىالتركيز-

بالشياطن.

والانجيل.0التورابدلالقرآننشرعلىالعمل-

والزنى.والتدخينالخمرةتحريم-

رصولًاأتباعهاعتبرهالذيمحقدإيياالعثرينالقرنمنالأؤلال!نصففيأشسهاوقيل)1(

البيض.منويحزرهمالودليوخداللهعندمن



خاتمة)-سَ!(النبيوبأنالاَخر،وباليومبالملائكةالإيمانعدم-

-الأنبياء

.رمضانشهرمنعوضًا)ديسمبر(الأولكانونشهرصيام-

نصارلأا

والأنصار-المهاجرون:انظر

الذمّةأهل

واليهود،كالنصارى،الكتابأهلعلىالإسلامفيأُطلقمصطلح

منحوقد-والأمانوالعقدالعهدهيلغةوالذفة.الوثنئينعنلهمتمييزًا

الدخولعلىيُكرهوهمأندونخاصةامتيازاتداالكتابأهل9الإسلام

الجزيةعليهمففرضوا،حمايتهمأيذقتهمفيأدخلوهموإنّما،دينهمفي

فيوالذمئونفالمسلمونالتكافؤ.طريقعنالدولةفيالتوازنلإيجاد

العاقهَ؟الدولةبمصالحوينتفعون،واحدةلدولةرعئةالإسلامنظر

شغلوقد،المسلمينعلىالزكاةمقابلالذقةأهلعلىالجزيةفُرضت

الإسلامتة،الدولةفيرفيعةمناصبالمسيحتينسئماولاالذمتينبعض

الأموئة.الدولةعهدفيوبخاضةٍ

تركعلىيكرههنأندونالذمئاتمنالزواجلأتباعهالاسلامأباح

نأبعدإلّاالذمئينمنالزواجالمسلماتعلىحزمحينفيدينهن

يسلموا.

الذقةلا.أهل9:انظر

الكتابأهل
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الأهيمسا

مقذسة.الحياةأنباعتبارالإيذاء،عدمأواللآعنف،مذهبهو

"الجانتستة".:وانظر

لأورفيوسيّةا

واحتقار،الأخرىالحياةتمجيدعلىيقوم،قديمإغريقيمذهب

الحقيقتةحياتهامراقيتبلغلا،إلهيجوهرالروحأنعلىيؤكدالجسد.

وأأسمىإلىالروحفتنتقلبالتناسخأصحابهيؤمنالجسد-وفاةبعدإلا

السابقة.حياتهافيأعمالهابحسبأدنى
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الباءباب

الباببّة

منبدعمم(اص/1844)026سنةإيرانفيظهردينيَمذهب

الإسلامتة،العقيدهَلإفسادوالإنكليزيواليهوديالروسيالاستعمار

محمدعليالبابأشسهالسياسئة.الأمورعنالمسلمينوصرف

نأقبلأبوهماتم(،ا!/2659184-مأص/9181)235الشيرازي

وكان)عابد!.الشيخإلىبهعهدالسادسةبلغولضا.خالهفكفله،يفطم

وتعفم،التجارةفيبرعش!ثولقاورعًا.تقئا،الدرسعنعزوفًا

فأعجبته.،الرشتيكاظماَراءعلىواطّلع،الفلسفةوتذؤق،الرياضيات

الهزاعمًا،الذهنشاردوعاد،الزمنمنردخاوتغتبشجأة،اثقطع

بابهاإ.وعليئالعلممدينةm)أنا:النبوفيمرذدًاالحديثالمنتظر،المهدي

المرزابالأمرقامماتولما.بالبابتينأتباعهفسقي"البابداباسموتلقب

البهائتةإ.)ا:انظر.بالبهائيّةالحركةفسفيتبالبهاء،الملقبعليحسين

:الباباذعاءاتمن

جسمهوأنم،ص/026873سنةغيّبالذيالمنتظرالمهديائه-

المادفي.جسمهفيحلاللطيف

نفسه.الثهبهايثماهدواأنالمؤمنونيستطيعالتيالمراَةأنه-

التيتعاليمهوأن،الإسلامئةالدعوة!احبمحفدمنأفضلائه-

قراَنه.فيالمسلميننبيئتعاليممنأفضلهي"بيانه"فيجمعها



الدنيا.إلىوعيسىموسىلعودةالسبيلوهو،فيهحلّقدتعالىاللهأن-

البابتة:معتقداتمن

شيء.كلخلقالذيهوالبابأن-

فقط.للأرواحوالعقابوالثواب،بالتناسخيقولون-

الاَخر.باليومالإيمانعدم-

والنار-والجنهَ،والجنالملائكةوحقيقةالأنبياء،معجزاتينكرون-

الأنبياء.خاتمة)!ه(محمدالنبيئبائاينكرون-

مجموعمنلكلالعددتةالقيمةيمئللأنّها!19العدديقذسون-

وجود".9و"واحد"العربتتينالكلمتينأحرف

الطلاقما.تحريم-

قسمويوجد،إيرانفياليوميتواجدون"."البيانالمقذسكتابهم-

وفلسطين.ولبنانوالعراقسوريافيقليل

الباطنية

ظاهرًاللشريعةإنلقولهااللقبهذالزمها،الإسماعيلتةمنفرقة

تأويلًا.تنزيلولكلوباطنًا،

(العراق)فيوالمزدكيةالقرامطةمنها:متعذدةألقابالفرقةولهذه

(.خراسان)فيوالملحدةوالعليمتة

م-)..أ؟ص/718القذاحداودبنميمونالدعوةهذهمؤسّسيمن

يُظهركانالأهواز؟إلىوانتقل،بمكةولدم(.786نحو017!/نحو

إنهوقيلالصادقجعفروابنهالباقربمحمداتّصل،الزندقةويُبطنالتشتع

كان.الباطنئةمذهبولفنهوأدّبهجعفر،بنإسماعيلبنمحمدأدرك
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مذهبه.فيإدخالهاعلىوعملاليونانئةبالفلسفةبصيرًا

أئمةوإحلالوخلفائها،العباستةبالدولةالإطاحةالباطنيَةأغراضمن

.والمساواةالعدلوإقامةالناسر،عنالظلملرفعمحقهمالشيعة

الباطنية:اعتقاداتمن

الثانيهيوالنفس،الأؤلهووالإله،النفسخلقتعالىالثهأن-

العالم.هذامدبزاوهما

.الناسمنأحدأماممسؤولًاوليسالخطأ،عنمعصومالإمام-

الملائكة.ونزول،المعجزاتأنكروا-

.لالملذاتوالتمتّع،الخمرةوشرب،والأخواتالبناتنكاحإباحة-

."الإسماعيلية":وانظر

والجعفريّةالباقريّة

زلِنعليبنالباقرجعفرأبيإلىتنسبالإمامتةالشيعةمنفرقة

؟م676ص/57سنةبالمدينةولد،عشريةالإثنيالأئمةخامس،العابدين

ما،مذةبالعراقأقام.والتفسيرالدينبعلوماشتغلعابدًا،ناسكًاكان

ودفن،بالحممِمةتوفي.الخلافةفيأحدًانازعولا،قطللإمامةتعزض

م.أص/14732سنةالمدينهَفي

بإمامتهيقولمنالشيعةومنالباقر،جعفرأبيعندتتوقفوالباقريّة

ساقمنومنهمالعابدينزينأبيهوإمامة،الصادقجعفرابنهوإمامة

بالحسن،مروزاالباقرمحمدإلىطالبأبيبنعليمنالإمامهَ

إلىبالإمامةنصققدمنهمكلأإنوقالوا،العابدينوزين،والحسين

المهديّلالهيموتولايمت،لمحيّالباقرأنزعمواكما،خلفه

المنتظر.
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ولكنهمالصادقجعفرإلىالامامةسوقعلىمئفقونالشيعةوأكئر

.أولادهمنبعدهعليهالمنصوصفياختلفوا

بالغيبةالقولمنالشيعةغلاةإليهينسبهكانمماحياتهفيالباقرتبزأ

والتشبيه.والحلولوالتناسخوالبداءوالرجعة

الصادقجعفرإلىتنسبالإمامتةالشيعةمنفرقةفهيالجعفرئةأقا

م،ص/08996س!نةبالمدينةولد،عشريةالاثنيع!ندالسادسالإمام

حنيفة،أبيأمثالالفقهاءمنجماعةعنهأخذ،والعلمبالصدقاتَصف

الخلفاءمعكثيرةأخبارله،بالحقصداغاجريئا،كان-ومالك

توفيالإمامتة،إجماعانتهىعنده.بالإمامةأباهخلف.العباسيين

منها:فرقًاعشريةالاثنيافترقتبعدهومن،م765اص/48سنةبالمدينة

بنعجلانأو،ناووسابنأو،ناووسإلىنس!بة،الناووسئةأ-

-همدانقربتقعقريةإلى:وقيل؟ناووس

وستنشقّماتعلئاوإنيعود،وسوفيموتولنحيئالصادقإنتقول

جورًا.ملئتأنبعدعدلًاالأرضويملأالقيامةيومعنهالأرض

الإمامابن،الأفطحعبداللهإلىنسبة،العماريةأوالأفطحتةب-

معوخهما.أفيالرجلينأفطحكانوقد،أولادهوأكبرجعفر،

"عمارا".يدعىرجلإلىنسبة!!العماريةلهاويقال

الأفطحتة:تزعم

الامامولدمنالأكبرفيالإمامةإنقالقدالصادقجعفرأنَ-

(.أكبرهم)وعبدالله

تولّىالذيهو)وعبداللهإمامإلاعليهيصثيولا،يغسلهلاالامامأن-

..(.عليهوالصلاةغسله

يعقبأندونيوفا،بسبعينأبيهبعدتوفىإذطويلًايعمرلملكنه-

ذكرًا.
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:قالأتهوتزعم،السمميطأبيبنيحىإلىنسبة،الشميطف-%-

فسقَهولدلكيولدإن:والدهلهقالوقد.نبيّكماسماسمهصاحبكم

1(.)محمدابنهبعدهفالإمام،إمامفهوباسمي

،ولدهمنالمنتظرأنزعمتولكنهاجعفر،بموتالشميطتةأقزت-

التالي:الترتيبعلىولدهفيالإمامةوأن

)2(.إسحق-الأفطحعبدالله-موسى-محمد-إسماعيل

والصالحبةالبنربّة

الأبتر،النويكئيرإلىالبترتةتنسبالزيدتة،منفرقتانهما

ا!/68-م)..أ!/718حيئبنصالحبنالحسنإلىوالصالحتة

وتوفي،همدانثغورمنأصلهمتكفمًا.مجتهدًافقيهًاكانم(،785

ولدإمامةودا،الفقهفيالجامعودا"التوحيد"كتابله.الكوفةفيمتخفيًا

".فاطمةمنعلي

منها:الاَراء،فيمئفقتانالفرقتانوهاتان

سقملكنه،بالامامهَوأولاهم)ف(الرسولبعدالناسأفضلعلئاأن-

رضي.بماراضونفنحنراغئا.حقهوتركراضيًا،الأمر

قطرينفيواحدوقتفيواحدإماممنأكثروجودلديهميجوز-

مختلفين.

مستورًا.الإماميكونأنعندهميجوزلا-

مععثمانخلافةبصخةيقزونكماوعمر،بكرأبيبخلافةيقزون-

.التحفظاتبعض

9.724/الفرينالقرنمعارفدائرة)1(

.ااصعرقةالاثنيالتحفةمختصر)2(

م4-والأديانالحذاهبتاموس94



النار.الكبيرةمرتكبيمصيرأن-

الدنيا.إلىالأمواترجعةينكرون-

المتعة.زواجينكرون-

قاطعًا.رففماالتصوّفيرفضون-

معصيته.ويوجبونالجائر،الإمامعلىالخروجيوجبون-

همةالبرا

فيجلالهجلّاللهاسمأي"براهما"إلىتنسبالهند،فيدينتةطائفة

تدركهلا،بذاتهالموجودالالهالبراهمةعندوهو،السنسكريتتةاللغة

المقدّسكتابها.لهحدّلا،الكونخالق.بالعقليدركوإنما،الحواس

بالتثليث.مختلطةالديانةيمتلالذيو"البورانا""الفيدا"،

الخالق.الإلهوهوبراهما،أ-

الحافظ.الإلهوهوفيشنو،ب-

الملاشي.الإلهوهوسيما،-جى

والتناسخ:الوجود،وحدةهما:رئيسينأصلينعلىالدينهذايقوم

فحال،العالمهذافياَخرإلىجسدمنالنفسانتقالعلىيقومالذي

نتائجمنإلاالأدبئةأوالماديّةالاَلامفي،أعمالهمثمرةتكونالناس

بلتفنىلا،خالدةإذًافالروح،السابقةحياتهمفيارتكبوهاالتيآثامهم

غيروخلودها.تعاقبأولتئابالأوّلبلاءعندجديدًاجسدًاتتقمص

.هذهحياتهاقبلحيّهكانتالهاتدركلاأنهابمعنى،مدرك

)1(:أصناموللبراهمة

2/163.العثحرينالقرنمحارفدائرة)1(
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بالأولىيحملأيد،وأربع،أوجهأربعةوله"براهما"،للإلهصنمأ-

إناءوبالرابعة،سبحةوبالثالثة،ملعقةوبالثانيهَ"الفيدا"،المقدسالكتاب

ماء.فيه

فيأيدأربعولهدابراهما"،الإلهابنوهو"فيثشو"،للإلهصنمب-

الثالثةوفينار،منهاتخرجحلقةالثانيةوفي،الصدفمنبوقالأولى

الزهر.منغصنالرابعةوفي،هراوة

الثانيةوفي،صولجانالأولىفيأيد،أربعوله"سيفا"للإلهصنم-%

ثالثة،عينجبهتهفيوله.خاليتانوالرابعةوالثالثة،المذنبينلشدّحبل

البشر.رؤوسمنقلادةعنقهوفي

الغانج،نهروتقديسذبحها،وتحريمالبقر،تقديس:معتقداتهممن

الميت.زوجهامعنفسَهاالزوجةوحرق،الموتىوحرق

هي:نفسهاعلىمنغلقةطبقاتأربعالبراهميينعندوالناس

الدين.ورجالالعلماءطبقةوهم،البراهمنأ-

الوطن.وحماةالجنودوهم،الحاتيراسب-

.والمزارعونالتخاروهم،البانيان-بر

فلا،الأخرىعنمستققةطبقةٍوكلّالعمّالوهمالسودراس،د-

.اختلاطولابينهاتزاو!

لبرغوثيّةا

فيخالفتهاوإنماأقوالهاأكثرفيمذهبهاذهبت،النجارئةمنفرقة

البرغوثإلىتنسب.المتوتداتفيخالفتهاكمافاعلًا،المكتسبتسمية

(.عيسىبن)محمد

النجارئة".9انظر:
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نيّةلبرهماا

والتناسخ.الوجودوحدةهمارئيسينأصلينعلىتقومهنديةطائفة

.(البراهمة":انظر

نتتةلبروتستاا

الإصلاحعهدخلالعشرالمادسالقرنفيظهرتمسيحةفرقة

الكنيسةعلىاحتخواوقد.الكاثوليكئةإصلاحبقصدأوروبافيالديني

البابا،وسلطةالغفرانات،بشأن،والعقلالإنجيلباسمالرومانتة

والقذاس.والمطهر،القذيسينوإكرام،والتبئل

ص/549-امص/483)988لوثرمارتنالبروتستانتئةإلىدعامنأؤل

علىاحتخع،وأديبومفكرولاهوتي،أوغسطينيراهبوهوام(،546

كبيرًا،نجاحًافصادفت،الإصلاححركةفقادالبابا،تصزفاتبعض

الإنجيلتةلما.الكنيسة9كنيسهمتسمّى.الناسمنكبيرعددمذهبهواعتنق

فيانتشرتثموفرنسا،وإنكلتراألمانيا،فيالبروتستانتتةظهرت

الشماليّة.وأميركا،والنروجوسويسرا،،والدانمرك،هولندا

البروتستانتي:المذهبمبادئمن

للمسيحيّه.الوحيدالمصدرهوالإنجيلأ9المقذسالكاب-

إلهوهو...قديرخالقإلهبوجوديعتقدون،والتثليثالألوهئة-

جاء()المسيحالابنوهذا،قدسوروحوابنآب:أقانيمثلاثةفيواحد

المسيحتة.المذاهبكسائر،آدمخطيئةمنالبشرليفتدي

يف!ر.وأنالمقدّسالكتابيقرأأنمسيحيكلحقّمن-

كنيسةلكليوجدبل،عامةرئاسةالبروتستانضمةللكناثسليس-

رئيسها.
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الدين.لرجالالزواض!إباحة-

كنائسهم.فيوالتماثيلالصوراتخاذعدم-

لبريلوّيةا

محمدالنبيئوخاصةوالأولياءالأنبياءمحتةفيتغاليصوفتةفرقة

فيالمعصومينالشيعةأئفةصفاتتماثلصفاتعليهأضفواإذ)جمي!(،

رضاأحمديدعلىالبريطانيالاستعمارأتامالهندفيظهرت.نظرهم

Y)2خانعليتقيبنخان V/!51اA034-ام%o219 /Aفيالمولود

الأكبرالشقيقبيكقادرغلاميدعلىتتلمذ"؟برديشأترا9بولايةبريلي

القادياني.أحمدغلامللميرزا

كتبه:أبرز.اللسانسليط،الجسمعليل،المزاجحادّكان

".العيشو"دوام،U(المصطفىآ)أنباء

الفرقةْهذهمعتقداتمن

.الكونفيبهايتحكمقدرة)!يخي!(للرسولأن-

الألوهة.مرتبةمن)!خًيِ!(الرسولتقريب-

.زمانكلّوفيمكانكلفيموجود)!(الرسول!أن-

الله.مننورالرسولأن-

وإنكلترا.الهندفييتواجدون

لبزيغيةا

جعفرالإمامأتهالذيموسىبنبزيغإلىتنتسب،الخطابتةمنفرقة

أرفعهممناصحابهبينوأنّ،إليهيوحىمؤمنكلأنوزعم،الصادق

رُفعصىانما،ماتإنهيقاللاالكمالبلغإذاوالإنسانومحمد؟جبريلمن

or



.الملكوتإلى

"الخطابيَة".:وانظر

لبشريةا

)ت.21!/الهلاليالمعتمربنبشرإلىتنسب،المعتزلةمنفرقة

قوتة،بشخصتةتمتزبغداد.منوقيل،الكوفةأهلمنفقيهم(825

الشحر.فيونبغ،العربتةالبلاغةعلمأشسنظيرها-قلأدبتةوبمقدرة

بنالفضلمنلقرّب.عنهأفرجثم،بالرافضتةاتهمأنبعدالرشيدحبسه

فيمصنفاتله.المعتزلةعلماءأفضلمنوكان-البرمكييححى

المخالفين.جميععلىفيهاردبيتألفأربعينفيقص!دةمنهاالاعتزال

بغداد.فيمات

هي:أصحابهعنبهاتفزدالتيالأقوالمن

تحصلأنويجوز،والرؤيةالسمعمنجميعها،الإدراكاتأن-

الخير.فعلمنمتوتدة

.الأطفالتعذيبعلىقادراللهأن-

الاَفات.منوخلؤها،والجوارحالبنيةسلامةهيالاستطاعةأن-

التوبةلأن،الأولىالعقوبةاستحقعاودهاثمالكبيرةعنتابمن-

.الكبيرةلاقترافالعودةعدمبشرطتاتبل

لنا.مخلوقهوأفعالنامنيتوتدما-

وجهين:علىوهي،أفعالهمنفعلاللهإرادة-

فعل.وصفة،ذاتصفة

دا.لةلمعتزا9:نظروا

of



ليونلبلاا

".الإسلامإأقة:انظر

البكرئة

بنالواحدعبدأختابنبكرإلىتنسب،القدرئةالمرجئةمنفرقة

الباهلي.زيادبنبكروقيلْزيد،

معتقداتهم:من

.الروحفيهالذىِالجسددونالروحهوالإنسان-

النار.فيوخالد،منافقالكبرِةصاحب-

تلكمنعبادهويكقميخلقها،بصورةالقيامةيومالثهظهور-

.الصورة

والبصل.الحومأكللَحريم-

الأمعاء.قرقرةمنالوضوءوجوب-

البهائيّة

واليهوديّالروسيئالاستعمارمنبدعمإيرانفيظهرتحركة

الأمورعنالمسلمينوصرفالاسلاميّة،العقيدةلإفسادوالانكليزقي

"البابتة".انظر:"البابتة!،تأسيسهاعنداسمهاكان،السياسيَة

بالبهاءالملقبعليحسينالمرزابعدهقامالشيرازيالبابماتولضا

وكان"البهائئة"باسمهالحركةوسضى،ام0131!/298عامالمتوفي

للبابيّة.تطويرًاالبهائيةتعتبرلهذا،.الأسمىإرتناينادونهاتباعه

حدودتجاوزتولكنها،عشرئةاثناأنهاالحركةهذهعنوالمعروف

إلىوتدعوإالبهاء"،علىالوحيبنزولطتناديوراحت،المذهبهذا



تفسيرعلىالقادروهورايتهتحتواحد،دينفيالسماوتةالأديانتوحيد

،قدمجمال،مباركجمال:منهاعذةألقائاعليهفأطلقوا.منهااستغلقما

الحكومةنفتأمرهاعظمولضا.العظيمالنبأالطور،مكئمالجنود،رب

عنسنتينمذةالبهاءاختفىوهناك،العراقإلىأعضائهاجميعالإيرانئة

ولدى.الصوفيينوالشيوخبالعلماءاتصلححثكردستانقاصذاالأعين

الذينالعلماءوسائرأتباعهبينوخاصةالعراقفيالفتناشَذتعودته

أنهادّعىالأثناءهذهوفي؟البهائيينبترحيلالحكومةيطالبونراحوا

"صبحأخيهوبينبينهخلاففحصل،الإلهيةللإرادةالأؤلالمظهر

كماالبابتةتبقىأناالأزلةصبحأرادفقدالمذهبأمورعلى،الأزل

الهأتباعهفيهورأى،فيهالثهحلولاذعىفقدالبهاءأفاصاحبها،تركها

الإلهتة.الصفاتمنبكثيرويتمتعالبشر،فوق

إلىوقيلاعكالا،إلىالبهاءنفيالأخوينبينالخلافازدادولما

نأإلىالاَخريخطئمنهماكلوأخذ،قبرصإلىالاَخرونفي"أدرنة،،

وأتباعه.الأزلصبحعلىالبهاءقضى

كتبهأهمومنوالفارسئة،بالعربيَةمذهبهيكتبراحاعكا"وفي

والوطنتة.الإقليمثةومحو،الأديانجمعإلىفيهيدعوالذي""الأقدس

عباسابنهإلىبالولايهَتقولالتيوصتتهعلىشملالذيعهدي"9وكتب

وفاةوبعد.عليمحمدالمرزاالثانيولدهإلىثمومنبعدهمنأفندي

الثهبإغصنلقبهقدأبوهكانأنبعدالبهاءأد)عبدأفنديعباسلفبالبهاء

وبث،وجهأحسنعلىالأمورأدار.خلوقًاالعلمواس!عوكان.إالأعظم

سجنته.الأميركيةالم!تحدةالولاياتوفيالبلاد،مختلففيالدعاة

عندماالصعداءالبهاء""عبدتنفس.سنواتسغمذةالعثمانيَةالدولة

وأنعمت،الأولىالعالمئةالحرببعدفلسطينالإنكليزئةالجيوشاحتفت

ص/0134عامالبهاءعبدتوفي.فارسرتبةمنالأمبراطوريبالوسامعليه
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رباني.أفنديشوقيحفيدهإلىالطائفةبأمورموصيًاأم319

البهائتة:مزاعممن

العامّة،ثم،الخاصةالنبّوةادعىثمالمنتظر،المهديهوالبهاءأن-

.الأرضفيالثههوفكان،الألوهةدرجةإلىارتقىثم

المهديوأن،اللهنوبىمنوق!بسًاإلهيًافيف!اوالدعاةللأثمةأن-

الأنبياء.عصمةلهمبعدهمنوالأثمة

مع!قداتها:ومن

ونارًا،المؤمنبهايئابجنةهناكوأنالاَخر،باليومالإيمانعدم-

متجذدة.روحتةلحياةرموزإلأالاَخرواليومالثهلقاءومابها،يعاقب

بالفعل.فيهاللهوحلول،بالحلولاعتقاده-

المرسلين.خاتمةالنبيئبأنالإيمانعَدم

سبيلأ.ذلكإلىاستطاعلمنالنساءدونالرجالعلىالحبئفرض-

الدين.برجالالاعترافعدم-

.الكائناتوخلود،بالتناسخيقولون-

المسيح.صلبعلىواليهودالمسيحيينيوافقون

باطنتة.تأويلاتالقراَنيؤؤلون

الأنبياء.معجزاتينكرون-

.،لبابثةاة:نظروا

البوذئة

الانتشارواسعةوهي،والرحمة،الذاتوإنكار،الباطنيالتأقلديانة

كانتالتيالهندوستةالديانةلتناهضقامت؟والوسطىالشرقيةآسيافي
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وآراءتعاليمهيوإنماوحيًا،ليستتعاليمها؟الوقتذلكفيمنتشرة

توفيت.نبيلهَأسرةفيولد.م؟(،ق483-.م؟ق)563بوذاغوتاما

شبآولضا.خالتهفحضنته،ولادتهمنالأؤلالأسبوعفيوهووالدته

نأإلىوترفًابذخًاالنعيمحياةوعاش،الحكمةىلاماتعليهظهرت

فييفكّروراح،عاطفتهفتأجخت،الناسبؤسليرىالفرصةلهسنحت

العميقالتأقلفياستغرقكما،الألمسزعنويبحثالحياةمعنى

لموىالدنياحطاممنيملكلامتن!تكًا،أيَامهقضىالتنؤر.إلىالمفضي

سبعلمذةالمريدونحولهاجتمعثمالماء.لحفظوإناءللطعامكأس

وكانوسطًا.طريقًاوسلكالتنتكهجرنفسهتطمئنلمولضا،سنوات

"الشجرةأو"العلمب"شجرةبعدفيماسضِتظليلةشجرهَتحتيجلسر

المقذسهَ".

1""بوذلقبنفسهعلىأطلقالعقيدةأسسذهنهفياكتملتوعندما

دعوته-بنشرزاملوهالذينالرفاقبعضمعهـاحثم"."العارفومعناه

الطبقاتمختلفبينواسعًاانتثماراًتعاليمهانتثحرتأنلبثفما

الاجتماعتة.

هما:مذهبينإلىأتباعهانقسم!بوذا"،وفاةعلىقرنينمروروبعد

العظمى"العربة9أو،الشمالمذهبويسمى"ماهايانا!مذهبأ-

بعضرمنهاواقتبسبالهندوسئةتأثّروقد.وعبادته"بوذا"تأليهإلىويدعو

تعالمه.

"بوذا".خطىعلىالبوذييسيرأنبالبوذتةالإيمانشروطومن

"،الصغرى"العربةأو،الجنوبمذهبويسمّىهنايانا"9مذهبب-

أخلاقيئ.معقمأنهعلى"بوذا!تقديسإلىويدعو

أضخموهي"،الثلاثالحكمةب"سلالالمقذسةالبوذيةالحَتبوتدعى
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الأمورتتناولوهي،الأديانمندينأيفيالتشريعيالتراثمنوردما

التالية:

والرهبنة،النسكلقواعددقيقًاوصفًاتتناولانوالثالثةالأولى:السلّتان

الثانيةالصملّةأما.البوذئةللعقيدةالتفاسيربشتىقاعدةلكلإيضاحمع

والمواعظءالأمثالامنمجموعةفتتناول

البوذئةالأمثالوكحَابقضة"الخمسمئة"كنزسضاها"بوذا""إن:يقال

الأخلاقئةبالفلسفةالإلماميريدلمنالانطلاقنقطةوهو"الدايامادا"،أي

كلّيتضمنموشحًاوعشرينوثلاثةأربعمئةعنعبارةوهو.الدينلهذا

ناموسًا.أوقاعدةأوالفرائضمنفرضًامنهاواحد

ةبالبوذتةالديانةتتلخص

.الأحزانبداية:عشرةالاثنتيالروابطأ-

.الأحزاننهاية:عشرةالاثنتيالروابطب-

يلي:بماتتلخصوهي،الأربعالنبيلةالحقائىَ-%

له.انفصاملانحوعلىللإنسانملازمالألمأن-

الألم.مصدرالرغبة-

الرغبة.بكبحالألمعلىالقضاءيتتم-

المثضن.الطريق:أسماهماباتباعالرغبةمنالتخفصيمكن-

)1(:ويعني،المثمنالطريقد-

.الإنساندليلهوالصدقأنفي:الصحيحالإيمان-

ولاالأوقاتسائرفيالهدوءدائمالإنسانيكونأن:الصحيحالعزم-

حيئ.مخلوقأييؤذي

23.صالحئةالأديانحكمة)1(

oq



..أحد.علىيفتريولاأبدًا،يكذبلاأن:الصحيحالقول-

وأعليهيندممايفعلولا،يقتلولا،يسرقلاأن:الصحيحالسلوك-

منه.يخجل

رديئا.يعتبرعملًايختارلاأن:الصحيحالعمل-

الشز.ويتجنبالخير،أجلمنيجاهدأن:الصحيحالجهد-

..تمييز.وحسنهدوءفيالنبيلةبالحقائق:الصحيحال!تفكير-

المشاعرعلىوالسيطرةالذاتمعرفةعلىالقائم:الصحيحالوعي-

.والأفكار

:(وهي"!،الع!ثرالوصايا!-

روحًا.تزهقلا-

تستحق.لاماتأخذلا-

تزنِ.لا-

أحدًا.تغشأوتكذبلا-

تسكر.لا-

الظهر.بعدأبدًاشيئًاتأكلولاباعتدالكل-

تمثيلًا.أوعناءتس!ولارقصًا،تشهدلا-

زينة.تتخذولاتتعطر،ولاحُلتا،تلبسلا-

باذخة.فرشفيتنملا-

فضة.ولاذهبًاتقبللا-

الخمسأما،بوذيلكل+ا!لدوامعلىواجبةالأولىالخمسفالبرصايا

24.-23صالحنةالأديانحكمة)1(



.الصومأيامفيالاتباعفواجبةالمتبقتة

وهي:،العشرةالكمالأوجهو-

الصبر،،الجرأة،والبصيرةالفراسةالنبذ،،الواجبالعطاء،

الهدوء.،والشفقةالرحمة،القرار،الصدف

البوذيين:آراءمن

العلموأن،والتناسخوالموتوالأوجاعالشزعقةهيالشهوة-

الحبطالإنسانامتلكومتى.الكونفيالجوهريانالعاملانهماوالمحئة

حالةإلىوعادتقفصاته،سزانتهىوهوىرغبةكلمنوتجزد

الأسمى.الكمالالنفسبلوغأي"النيرفانا"،

الروحانيالصفاءدرجاتأعلىإلىالفردتوصلالنفسطهارة-

المادئة.رغباتهجميععلىوتقضي

بوذا:ويقول

.الشهواتبنبذإلايزولولاللإنسانملازمالألم-

لاأيضًاوالجحيمالعذابأنكما،يدومانلاوالنعيمالجنة-

.يدومان

وأوجودهفيالخوضعنأصحابهنهىوقد،الثهإلىبوذايتطزقلم-

يت!ساوىحيثالرهبنةوإلى،الطبقاتإلغاءإلىدعاوإنما.وجودهعدم

التناسخ.بمبدأوقال.البشرجميع

بعضهافاَمنمتعذدة،فلسفيّةاتجاهاتالبوذتةاتخذتبعدوفيما

واحد.إلهبوجود

الزنيّةالبوذية

ونقلهاإبوديدارما!،يدعىراهبيدعلىالهندفينشأ!بوذيّةفرقة
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العاشر.القرنحوالىانتشارهاات!معوقد،م052سنةحوالىالصينإلى

وتزدري.المقذسةبالأسفاروالتم!ك،الاَلهةعبادةرفضتحاليمهامن

إلىيصلأنالتأقلطريقعنيستطيعالمرءبأنّوتؤمن،الدينتةالطقوس

الحقيقة.طبيعة

البيانية

التميمي،النهديسمعانبنبيانإلىنسبتالكيسانيَة،منفرقة

عبدالثهبنخالدأميرهاأتامعلىالعراقفىِظهر،سمعانبنبنان:وقيل

اذعىأنبعدصلبهالذيم(ا!/26743-مص/686)66)!(القسري

أبيأمامةبعدإليهانتقلتقدالإمامةأنأؤلًااذعىقدوكان،النبؤة

:)2(

سم.

البيانتة:مزاعممن

طالب.أبيبنعلىِتأليه-

وجهه.إلاكقهيفنىإنسانصورةعلىنورمنإنسانهوالمعبودأن-

وهدًىللنّاسِبَيَان)هذاالكريمالقرآنفيالمذكورهوأتهزعم-

للمُتًقين!)3(.ومَوْعِظَة

القراَنئة.الاَياتتأويل-

.الأرضإلهعنمخشلفالسماءإلهأن-

فيوالكوفةالبصرةثممكةولي،وأجوادهمالعربخطباءوأحد،الحراقينأيرهو)1(

.وعزل،بالزندقةرمي.الملكعبدبنهامأيام

فيثمالحنقيما،بنمحمدفيثمعليئفيحلَقدإلهياجزءًاأنالأمربادىْفياذعى)2(

فيه.ثم،هاشماْبيابنه

138.:عمرانآل)3(
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القراَن.خلق-

الكيسانتة".دا:وانظر

لبيلاجيوسيّةا

(م043-م036)نحو"بيلاجيوس"اسمهبريطانيراهبأنشأهابدعة

هرطقة.واعتبرتها،الكاثوليكتةالكنيسةحاربتها.باسمهفعرفت

المعمودتة،إلىوالحاجة،الأصليَةالخطيئةتوارثالبيلاجيوستةأنكرت

.الخلاصسبيلفيالثهنعمةإلىيحتاجلاالإنسانإن:وقالت

البيهسيّة

الضبعيجابربنالهيصمبيهسأبيإلىتنسب،الخوارجمنفرقة

وصار،عنهمفاختلف،الإباضتةمنمتكتمًافقيهًاكانم(،هـ/49713)ت

فقبض،الحخاجمنخوفًاالمدينةإلىهرب.الأزارقةوبينبينهموسطًا

الخليفة.منبإيعازوقتله،المرّيحيانبنعثمانأميرهاعليه

البيهسئةمزاعممن

مكة.فيالرسولكأعداءالمنافقينأحكاممخالفيهمعلىتجري-

النبيئبهجاءوما،رسلهومعرفةاللهبمعرفةيقزحتىأحديمململا-

تعالى.الثهلأولياءوالولاية)!(،

بعلم.إلابشيءيأتيولا،يعلملاعندماالوقوف-

:بأنالقولإلىمنهمقوموذهب

.كافرونالكافرينوأطفال،مؤمنونالمؤمنينأطفال-

صاحبهيؤاخذفلاحلالشرابمنكانإذاالسكرإن:بعضهمقالو

عليه.
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مغفور.حذفيهليسماكل-

منها:فرقإلىالبيهسفانتهت

كفر.السكرإنوتقول،العونتةأ-

أخذشهادةالمسلمينمنشهدمن:وتقولالتفسير،أصحابب-

وكيفتتها.بتفس!يرها

واَمنوتبزأالثمهادتينشهدمنالمسلم:وتقول،السؤالأصحاب--

.فيسأليعلملموإن،تعالىالثهعندمنجاءبما

.!الخوارج9:وانظر

نيّةلبيوريتاا

القرنفيالأميركئةالمئحدةوالولاياتإنكلترافيظهرتحركة

البروتستانتئة.الكيسةإصلاحبقصدعشرالسادس

الشديدوالتعقق،العبادةطقوستبسيطإلىعمدت،بالكالفينثةتاثرت

بالفضيلة.

أدىمقا،الإنكليزتةالكنيسةعنانفصلتنفسهافيالقؤةاَئرتولفا

إنكلترا.ملكالأؤلشارلالملكعهدفيأهلتةحربنشوبإلى

الشمالئة.وأميركابريطانيافيتواجدهاأكئر
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التاءباب

لئاويةا

ئة.لطاوا:نظرا

العمادتجديدية

وذلك،الدينيالاصلاحعهدخلالسويسرافيظهرتمتطزفةحركة

حتىالأطفالعمادإرجاءإلىتدعوكانتعشر.السادسالقرنفي

حاربتها.بالإيمانمقترنةالمعمودتةتكونلكيالرشدسنبلوغهم

السواء.علىالبروتستانتيةوالكنيسةالكاثوليكئةالكنيسة

الاَلهةتعذد

طبيعثةقوىمنهاوالأجناص،الأشكالمتعذدةباَلهةالايمانهو

ومنها...والبحاروالأنهاروالصخوروالجبالوالنجوموالقمركالشمس

نشاطومنها،والمعرفةوالجمالكالحبّالمجزدةالمعانيمنمعنى

...والحربوالصيدوالغناءوالشعركالموسيقىإنساني

أؤلكانواالسومريينولعل،القديمةالعصورمذالأديانتعذدعرف

الشعوبأنشكولاتقريبْا.الميلادقبلالثالثالألففيبهاالمعتقدين

ئمومن،الخارقهَالطبيعئةالقوىبعضتعبدكانتسبقتهمالتيالبدائئة

أوروبا.شعوبوسائرواليونانوأميركاواليابانالهندإلىانتقلت

هم-والأديانالحذابرقاموس06



الطبيعةعبادةعلىالقائمةالشنضوئةعداماالدياناتهذهانقرضت

الشمسابنالأمبراطورعبادةوعلىالمظاهر،بمختلفالمتمئلة

.اليابانفيموجودةوهيوالأجداد،

التناسخيّة

ولعلّآخر،إلىجسدمنبانممالهاأى،الأرواحبمناسخلعولفرلحه

)1(.فيثاغورساليوتانيالفيلسوفبالتاسخقالمنأقدم

مكافأةفإقا،فيهماوهوجزاء،فيوإقافعلفيإقاالإنسانهبأنتعتقد

هذهفيوالناروالجنة.عليهالمكافاةينتظرعملوإقا،بهقامعملعلى

الجنة.دركةالسافلينوأسفل،النبؤةدرجةهيعليينأعلىوأن،الأبدان

الجنّة)2(.دركةمنأسفلوجودولا،الرسالةدرجةمنأعلىوجودفلا

دركةوالأسفل،الملائكةدرجةالأعلىالدرج:قالمنومنهم

الشياطين.

بونالتوّا

فيالحقدنيرانوتأتججت،نفوسهمفيالغيرةدتتالمسلصِنمنفرقة

واعتبروهم)رضي(،عليبنالحسينمقتلإثر،الأمويينضذصدورهم

البيت.لأهلأعداء

رجل،المئةيقاربعهدهاأوّلفيعددهاوكان،البصرةفيظهرت

عذةأسى.م(،ق005-.مق)057ساموسفيولديونانيورياضيفيلوت)1(

إله،نصفبكونهفوصفالأساطيرحولهح!يكت؟وسياسيةودينتةفلسفيةجمعيات

المابقوجودهويتذكر،بالستقبلالتنتؤيستطيعوعالضا،والناسالاَلهةبينووسيطا

سابقة.حِواتفي

4الحثمرينالقرنمعارفدالْرة)2( /57.A
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م(65684!/-م.ص/595ق)28الخزاعيصُردبنسليمانرأسهاعلى

طالبأبيبنعليجانبإلىوصفينالجملموقعتيشهد،صحابي

راحالحسينماتولضا؟عنهتخقفئم)رضي(الحسينكاتب)رضي(.

زياد-بنعبداللهوخاصة،قتلتهمنالانتقامعلىويحزض،بدمهيطالب

وكأنّها)رضي(الحسيننصرةعنلتخففهابالتؤابين،،9الفرقةهذهعرفت

موته.عنمسؤولةنفسهااعتبرت

الحسينقبرإلىخرجواعددهمتكاثرولفاسزًا،عملهسليمانبدأ

،الانتقامعلىعازمينفعلواماعلىنادمين،بخطئهميعترفونبكربلاء

كبيرعددفسهاقتلالوردةعينفيمعركةالأمويينوبينبينهمفنثسبت

سلمِمان.بينهمومنمنهم

المسلمينجمهورعقيدةعنتختلفلاالتؤابينهؤلاءوعقيدة

البيت.لاَلالمتثمتعين

يّةلتوحيلىا

القرنفيأوروبافيالدينيالإصلاحعهدفيظهرتمسيحتةحركة

التثليث.وتنكراللهوحدانتةعلىتؤكدوهيعشر،السادس

ودخلتإنكلترا،فيثمومنوبولندا،ترانسلفانيافيانتشرت

-م0678أص/)591تشاننغوليميدعلىالأميركتةالمتحدةالولايات

أجلمنعمل،أميركيبروتستانتيمسّوهوام(.ا!/925842

عنبتعادVIjالفقراء،ومساعدةالاجتماعتة،الطبقاتبينالمساواة

.الشعوبجميعبينالسلاموإحلالالحروب
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ئئةلتوماا

راهبام(674!/274-ام225)623!/الأكوينيتومافلسفة

ابنفلسفةعلىاطلع.باريسجامعةفيوعقمإيطاليا،فيولد،دميني!اكي

كما،اللاهوتفيوحختهاالكنيسةمعقميعتبررشد،وابنوالغزاليسينا

لماومفهومهأرسطومنطقعلىالقائمةالسكولاستتةالمدرسةعماديعتبر

الك!نيسة.وتعاليمالسِونانتةالفلسفةبينالتوفيقمحاولًا،الطب!يعةوراء

قادرةلتكونالتومائئةتجديدفيوالبابااليسوعتونالاَباءأسهموقد

مافنشأ،الحديثةوالاكتشافات،الفكرتةالعصرتحذياتمواجهةعلى

".المحدثة،بالتومائتةيعرف

المحدثةالتومائيّة

عشرالتاسعالقرنفيعشرالثالثليووالبابااليسوعيونبهاقامحركة

الأكويني،توماالقديسفلسفةأساسعلىفكريًّاالكثلكةإحياءبغية

الحديثة.والاكتشافاتالعصرحاجاتوملاءمة

النومننة

التومني.معاذأبيإلىتنسب،المرجحةمنفرقة

التومنية:تقول

واحدةمنهاتركإذالخصالاسموهوالكفر،منعصمماالإيمان-

بهجاءبماوالإقرار،والإخلاص،والمحتة،التصديق:وهي،كفر

.)-لمجز(لرسولا

كفر.فقدمستحلًأالفرائضتركمن-

كفر.فقداستخفافًاقتلهأونبتالطممن-

له.وليّولا،دثهبعدؤليسالكبيرةصاحب-
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الثاءباب

الثعالبة

بنثعلبة:وقيلعامر،بنثعلبةإلىتنسب،الخوارجمنفرقة

ثتم،العجاردةصاحبعجرد،بنالكريملعبداليمنىاليدكان،مشكان

..ويدعىيدركحتىحكملهليس:ويقول!،الطفلحكمفيمعهاختلف

كفر.أنكروإن،فذاكقبلفإن

إلى:الثعالبةوتفزقت

كانأنبعدخنسلائهبالأخنسلفبرجلإلىنسبة،الأخنستةأ-

الأطفالط.حكمفىِالثعالبةرأىِعلى

أقواله:ومن

سزًا.والقتلالاغ!تيالتحريم-

الثماميّة

النميريأشرسبنثمامةمعنأبيإلىتنسب،المعتزلةمنفرقة

النوادركثيربليغا،فصيحًا،كان،المعتزلةكبارمنم(ص/213828)ت

م(.ص/2825)ت.االهلاليالمعتمربنبشريدعلىتتلمذ؟والملح

وعذبظتهبخقةمجالسهماوزئنونادمهما،،والمأمونالرشيدعاصر

النفس.وخلاعةالدينسخافةبينجامغاكان:فيهقيل.وأدبهكلامه

.الاعتزالتشجيعإلىالمأموندعاالذيهو:وقيل
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عنه.أفرجثمالرشيد،فحبسه،بالزندقةرمي

فيهقال.فأبىيستوزرهأنفأراد،شأنهعلاالمأمونعهدوفي

قتلجدلًا!.حاذفاوكان،والأدبالعلمفيدهرهواحدإنّه9:المرتضى

.للسباعطعائاجثتهورميت،والمروةالصفابين

الثمامتة:معتقداتمن

عنهسقطمعرفتهإلىالثهيضطزهلمفمنضرورثة،معارفناأنَ-

.والعبرةللسخرةمخلوقًااعتبرثمومن،التكليف

معرفةاللهيعرفلامنفيهاوليس،وعقابثوابدارالاَخرة-

فإنهم،والزنادقةواليهودكالدهريينأوأطفالا،ماتواكالذينضرورتة

ترابًا.الاَخرةفييصيرون

علىمعتمدًاتجعلهاللهإلىإضافتهالأنّلهافاعللاالمتوتدةالأفعال-

خالقًا.تجعلهالمخلوقإلىوإضافتها،المخلوقإرادة

الاَفات.منوخلؤهاالجوارحوصخةالسلامةهيالاستطاعة-

."المعتزلة":وانظر

الثنوية

الخيريقتسمانمدبزينأصلينللعالمإنتقولالمجوسيَةمنفرقة

.الظلاموإلهالنورإلههما،والفسافىوالصلاحوالضز،والشفعوالشز،

عالم،حساسوالنور.حتينيزالالموالظلمةالنورإنبعضهمويقول

أعمى.جاهلوالظلام

نيّةبالثوا

هوالإيمانأنزعمالذيثوبانأبيإلىتنسب،المرجئةمنفرقة
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نأالعقلفييجوزلاماوبكل،وبرسلهتعالىبالتهوالإقرارالمعرفة

.الإيمانمنفليستركهالعقلفيجازوما،يفعله

وشرّهخيرهبالقدرقالالذي)1(مسلمبنغيلانالفرقةهذهزعماءومن

بالكتابقائمًاكانمنوكل،قريشغيرفيتصلحوبالإمامةالعبد،من

الأقة.بإجماعإلاتثبتولالها،مستحقفهووالسنة

فئةصولئيوا

عنأوالفلسفيئالأقلأوالصوفيالكشفطريقعنالثهمعرفةهي

الحديثالعصرفيأما،القديممنذالأديانعرفتهاوقدمعًا،الطريقين

أساسعلىالدينتةللمعتقداتالباطنيةالمعانيتفسيرمحاولةفهي

عقلاني.

لَكئممنأؤلوهوالبلغاء،منكاتبم(ا!/50723نحو)تالدمشقيمروانأبوهو)1(

أقنىأنبعدبصلبهالملكعبدبنهث!امأمر.الجهنيمعبدبحدإليهودعاالقدرفي

بفتله.الأوزاعيالإمام
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الجيمباب

الجاحظية

أص/)63بحر(بن)عمروالجاحظإلىتنسب،المعتزلةمنفرقة

0VAفيولد،العباسيالعصرفيالأدبأئمةمنم(هى/255986-م

.عصرهفيعُرفتالتيالعلومبشئىأحاطالحاد،بذكائهاشتهر؟البصرة

اتصلالاستطراد.إلىوالميل،اللاذعةوالسخريةبالظرفعُرف

سضواأتباغاعليهجمعتاَراءالكلامعلمفيوله،بالمعتزلة

ب"الجاحظئة".

علىالمتوكلحملمفاالهيئةقبيحأنهالجاحظعنالمعروفمن

بالفالجأيامهأواخرفيأصيب.ابنهلتأديبطلبهعندمامنهالنفور

كانأنبعدالبصرةفيتوفيالمفاصل(..`9J.9.أ،الملوك)داءوالنقرس

للمتأدبين.مزارًابيته

الجاحظتة:تقول

العبادأفعالمنشيءفيهاوليسضرورتة،كفهاالمعارفإنَ-

العبادأفعالكانتإذاأي،الإرادةسوىكسبللعبادوليس،المكتسبة

.عقابأوثوابعليهايكونألاوجبكسبًالاطبيعئة

والنارالنار؟طبيعةإلىيصيرونبلالنار،فييخلدونلاالعبادإنّ-

وطبيعتها.بنفسهاأهلهاتجذب

المعرفةإلىيصلولمبلغتهومن.بآثمليسالدعوةتبلغهلممن-
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البرهانلديهوقامالدعوةبلغتهمنهوالاَثمولكن؟باَثمفليسوالإيمان

يؤمن.ولمصختهاعلى

.الصفاتنفيفيالفلاسفةمذهبمذهبها-

بائهموعارفون،خالقهمالثهبأنّعالمونالعقلاء،منكلّهمالخلق-

:صنفانهمثم.بمعرفتهممحجوجونوهم)!(،النبيئإلىمحتاجون

معذور.فهوبهوجاهل،محجوجفهوبالتوحيد،عالم

.""المعتزلة:وانظر

يّةلجارودا

أص/05)بعدالمنذربنزيادالجارودأبيإلىتنسب،الزيدئةمنفرقة

الشيعةغلاةمنكان.الأعمىبالثقفيولفب،بالكوفةعاش767(،بعد

الأساطيرفيوهوبلسرحوب"،الباقرعليبنمحمدسفاه،الزيدئة

البحر.يسكنأعمىشيطان

لابالوصفعليئإمامةعلىنصق)ص!(النبيئأن:مزاعمهمن

بكر.أبانضبواعندماكفرواقدوالناس.بالتسمية

افترقتثم.فقطعلينسلعلىمقصورةالإمامةإن:قالكما

فرقتين:الجارودية

نصقوالحسن،الحسنابنهإمامةعلىنصّعلتاإن:الأولىتقول-

أبنائهما.فيشورىبعدهماالإمامةوأصبحت،أخيهإمامةعلى

الحسن،إمامةعلىنصقالذيهو)في(الضبيإن:الثانيةوتقول-

الحسين.بعدهومن

يشظرمنفمنهمالمنتظر،الامامعلىالنصفيفرقًاافترقتكما

المنتظرالمهديالهيزعمبل،بقتلهيؤمنولاالزكيّة(،)ال!نفسمحمدًا
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وساقبموتهأقزمنومنهمعد؟؟ويملأهاالأرضفيملكسيخرجالذي

يمتلمحيئزعمهمفيالذيالطالقانصاصاالقاسممحمدإلىالإمامة

ولاعمر،بنيحيىبإمامةقالمنومنهمعدلًا؟الأرضليملأوسيخرج

موته.يصدق

الجينيّةأوالجانتستة

مقذسة،كفهاالحياةأنَلاعتبارهاالحياةاحترامعلىقائممذهب

القرنفيماهافيرا"9يدعلىالبراهمتةحركةلتحريركالبوذئةقامت

فيوهووالداهتوفى.م(،ق527-.مق)995الميلادقبلالسادس

فيالتأفلإلىفانقطع،الحزنبهفاستبذ،عمرهمنوالعشرينالثامنة

الصصتونذر،الشحاذينالرهبانجماعةإلىوانضمَ،والموتالحياة

بعضلديهتكؤنتأنبعدالتبشيرإلىخرجثمومنعامًا،عشراثنيمذة

تعاليمهفكتبواالتلاميذبعضلديهجمعبه.الخاصةالاستنتاجات

نادى.المقذسةالجانتسيّةكتببعدفيماصارتكتبفيومحاضراته

،الطعامفيالنباتتةإلىدعاكما،الحئةالكائناتإيذاءوعدم،باللأعنف

بعضإيذاءإلىيؤديقدالأرضحرثدامماالزراعةفيالعملوعدم

البطيء.والانتحار،العواطفوقهر،الحسْرات

الجانتستة:الفرضئاتمن

تفنى.لاوائهاتركيبها،فيذرّئةالمادة-

وتستمز،العقليدركهالادوراتيدوروإنما،يفنىلاالزمان-

السنين.ملايين

التالية.الحياةفيأعمالهعلىيجازىأوالإنسانيكافأ-

بالاعتقادالروحتحريرإلىبالسعيالخلودإلىالوصوليمكن-
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الصحيح.والسلوكالصحيحةوالمعرفةالصحيح

كونيئ.بإلهالايمانعدم

نسمة.المليونييقاربماعددهمويبلغالهند،فيتواجدهمأكئر

والبهشمبةالجئائتة

بن)محمدالجُتائيعليأبيإلىالأولىتنسب،المعتزلةمنفرقتان

ورئيس،المعتزلةأئمةمنم(303169!/-/984)135^(الوهابعبد

ورغافقيهًاوكان)خوزستان(،جتافيولد،عصرهفيالكلامعلماء

.أظفارهنعومةمنذبالجدلعرفزاهدًا.

بنمحمدبنالسلام)عبدالجبائيهاشمأبيابنهإلىالثانيةوتنسب

خطأ،التاريخهذاوفيم(،ص/321339-م861)247!/(الوهابعبد

فقط.سنةعشرةاثنتيابنهوعمرالأبعمربينالفرقيكونأنيعقللاإذ

فيمبلغهيبلغلمولكنه،الاعتزالفيأبيهخطىعلىوسارببغداد؟ولد

.أخرىفيوخالفهالاَراءبعضفيأباهوافق.الكلامعلم

والبهشميّة:الجتائيةتزعم

القرار.دارفيبالأبصازتعالىاللَهرؤيةعدم-

عقلتة-واجباتوالقبيحالحسنومعرفةالنَعموشكرالمعرفة-

سضياستجمعتإذاالخيرخصالعنعبارةوهو،مدحاسمالايمان-

نإكافر،ولامؤمنلافاسقفهوكبيرةارتكبومن.مؤمنابهاالمتحتي

النار.فيمخقدفهوعليهاوماتيتبلم

اللهصفاتفيهيوالبهشمية،الجبّاثئةبينالخلافمظاهرومن



فيأقا...اللطفمسائلوفي،والبصرالسمعوفي،قدمهوفي،الذاتمِة

بالاختيار،كونهافيالسنةاهلوالبهشصيّهالجبائتةوافقتفقدالامامة

أنكرواأنّهمغير،الإما!ةفيترتيبهمالفضلفيمرتبونالصحابةوأن

عنالأنبياءعصمةفيويبالغون،وغيرهمالصحابةمنللأولياءالكرامات

وصغائرها.كبائرهاالذنوب

لجبرئةا

لهماختيارولا،أفعالهمعلىمجبورونالعبادأنّأصحابهيرىمذهب

لامس!ئرفهو،الأزلمنذعليهقذرقدللإنسانيحدثعاكلأنأيفيها،

مخئر.

أؤلإن:قيلمذهبًا.صارآخرهوفي،الأمويالعصرأوائلفيظهر

م(،736نحو-أماA)نحودرهمبنالجعدهوالنحلةهذهإلىدعامن

الثهأنزعممحمد،بنمروانعنهأخذزنديقًا،كان:وقيلضاذ،مبتدع

.بالعراقذلكعلىفقتل،موسىيكئمولمخليلًا،إبراهحِميتّخذلم

بنيمواليمنم(أ!/745)!28صفوانبنالجهمعنهتلقّاه:وقيل

معالأمويينعلىفتنةأثار.الجهمئةمؤشس،مبتدعضاذ،راسب

بمرو.قتل)1(.سريجبنالحارث

.أالجهمئهَ":وانظر

منها:أخرىآراءإلىيدعوالجهموكان

والخلودخالدًا،يكونالأشياءمنشيءولا،تفنيانوالنارالجنة-

البقاء.مطلقلاالفناء،وبعد،المكثطولهوالقرآنفيالمذكور

745)تعجاشعبنيمنتميميقائد)1( /A I Y A.)علىثار؟خراسانفيكانم

بمرو.قتل+صفوانبنالجهممعالأمويين
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وبالحقائقتعالىبالثهالجهلهووالكفر،المعرفةهوالإيمان-

الاسلاميَة.

القراَن.خلق-

القيامة.يومتعالىاللهرؤيةنفي-

قسمين:إلىالجبرتةوانقسمت

الخالصة.الجبرتةأ-

المتوستطة.الجب!رتةب-

يةالجعفر

والجعفرئة.الباقرية:انظر

الجناحتة

معاويةبنعبداللهإلىتنسب،منهوليستللإسلامالمنسوبةالفرقمن

شجعانمنم(746&-/ا92)تطالبأبيبنجعفربنعبداللهبن

الطيار،بجعفرأو،الجناحينبذيلقب.وشعرائهموأجوادهمالطالبيين

خرج.بالكوفةأمتةبنيدولةأواخرفيالخلافةطلب.إليهالفرقةفنسبت

قاتلهكئير؟خلقبهولحق،امتِةبنيخلفاءآخرمحمد،بنمروانعلى

وقتلهعاملهاعليهفقبض،هراةإلىثمشيرازإلىوهزمه،الكوفةأمير

)1(.الخراسانيمسلمأبيمنبأمرخنقًا

معاوية:بنعبداللهمزاعممن

اْنإلىوالأئمةالاْنبياءفيثمآدمفيكانتالإلهروحوأنّ،رباله-

لهوكان،الحباسئةالدولةإقامةفيكبيراًدورألعبم(755!/137)تكيرقائدهو(')

قتله.علىالحباسييىخلفاءثانيئالمنحور،حملمضاكيرنفوذ
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إليه.ثم،الثلاثةأولادهإلىثم،طالبأبيبنعليإلىانتهت

والعشب.الكمأةتنبتكماقلبهفيالعلمينبت-

المحزمات.استحل-

والنار.والجنةالقيامةأنكر-

جبلفيحئازاللاواْنهيمت،لمائهأتباعهبعضزعمبعدهومن

زيدبناسحقإلىروحهوانتقلتماتائهزعمالاَخروبعضهم،أصفهان

.الأنصاريالحارثي

الجهمتة

منم(ا!/28745)تصفوانبنالجهمإلىتنسب،الجبريةمنفرقة

يدعلىتتلمذ،الكوفةفيوأقامسمرقند،فينشأ،رالسببنيموالي

ولمخليلأ،إبراهيميتخذلمالثهبأنوالقائل،الزنديقدرهمبنالجعد

موسى.يكئم

بننصرعلىمعهخرج)1(،الحارثبنلشريحكاتبًاالجهموكان

(.الجبرية)انظر:بمرو.قتلترمذ،فيبدعتهظهرتسئار)2(.

الجهمثة:مزاعممن

مختر.لامسترائهأي،أعمالهعلىمجبورالانسان-

القراَن-خلق-

القيامة.يوماللهرؤيةعدم-

7)تالإصلامصدروفقهاءقضاةأشهرمن(1) A796/أهلثقةكان؟الأصليمنيئم(كل

والثمعر.بالأدبعالماًوكان؟الحديثفيزمانه

(T)خراسانثمبلخوليم(،كل/131748-مص/666)46الشجحانالدهاةمناميرهو

الملك.عبدبنهامعهدفي
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وبالحقائقتعالىبالثهالجهلهووالكفر،المعرفةهوالإيمان-

الإسلامئة.

والخلودخالدًا،يكونالأشياءمنشيءولا،تفنيانوالنارالجنة-

البقاء-مطلقلاالفناء،وبعد،المكثطولهوالقرآنفيالمذكور

خلقه.بهايوصفبصفةتعالىاللهوصفجوازعدم-
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الحاءباب

الحارثيّة

ضثة.بال!ا:نظرا

ببّةالحر

عمروبنعبداللّهإلىتنسب،منهوليستللإسلامالمنسوبةالفرقمن

بأندعواهاوفي،الحلولفيالبيانتةمذهبعلىكان،الكنديحرببن

)1(هاشمأبيإلىانتهتحىَوالأئضةالأنبياءفيتناسختالإلهروح

طريقعنحربابنإلىبعدهمنانتقلتالروحتلكأنزعمتثم

الوصتة.

مزاعمها:ومنالثميعةغلاةمناعتبرتلذلك

التناسخوفي،تعالىاللهمعآلهةوإشراكها،حرببنعبدالثهتأليه-

.والحلول

شونلحشاا

بنالحسنأشسها،الفاطميينعنانشقتالإسماعيلتة،منفرقة

الأصل،يمنيئ،شجاعداهيةام(518124!/-أمص/370)428الصباح

طالب.أبيبنعليبنالحنفتةبنمحمدبنعبداللههو)1(
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نأوأمرهمالاوأعطاهالمستنصر)1(،أكرمه،والهندسةبالحسابعالم

عذةإليهاوضتمألمو!!،9قلعةعلىاستولى.إمامتهإلىالناسيدعو

إلىنسبةباالحئماشينأعرفتمتطزفةسزيّةجماعةتزغمأنبعدقلاع

وكانوا،الهنديالقنبمنتستخرجمخذرةعصارةوهو،الحشيش

علىيحرّضونهمالذينزعمائهمإلىالتامالانقيادروحلإشاعةيضعاطونه

الأرضفيالحشاشونعاث.مناوئيهممنللسخقصوالاغتيالالقتل

.ام654!/256سنةهولاكو)2(عليهمقضىحتىفساذا

ضرورةحيثمنعامةالإسماعيلئةمعتقداتمعمعتقداتهاتلتقي

للإمامالأكبرالابنيكونأنعلىعليهومنصوص،معصومإماموجود

بالتناسخ.والقول.السابق

الوزيرقتلهالذينزارالأكبرابنهإلىدعوابالإمامةالمستضصرماتولما

ابنوهو"المستعلي"الاْصغرالابنإلىالإمامةلينقل)3(الجماليبدر

ومستعلية،مشرقئةنزارئة:قسمينإلىالفاطميّةفانشقتالوزير،أخت

مغربتة.

خلفاءمنام(ص/487490-امص/920)042اللهبأمرالحاكمبنعليبنمحدهو)1(

الوزراءتوليأتهكانت.طفلوهوأبيهموتبحدبويعبمصر.الفاطمتةالدولة

.سنواتسبعدامجوعحصلعهدهفي.وقحزلهم

(Y)إيرانفيالمغولدولةومؤضام(265ص/663-ام217)635!/مغرليفاتحهو،

علىوقضىألموت،فيوالإصماعيلية،الفرسأمراءأخضع،جنكيزخانحفيد

سوريا.ودخل،المباصيين

الدولة،بأمورقامام(،490ص/488-ام140)604!/الفاطميالمستنصروزيرهو)3(

زويلة.وباب،النصروباب،الفتوحباب:الثلاثةبابوابهالقاهرةسوريثد
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الحفْصِيَّة

باضتة.لاا:نظرا

لعلأجيّةا

شخصفيحئتقدتعالىالثهروحأنتذعيالتيالحلولصةمنفرقة

-م)244!/858الحلاجمنصوربنالحسينإلىتنسبإلفا،واعتبرته

نشأ،الأصلفارسيئ،الغلاةمنمتفلسفصوفيئم(،ص/903229

المشرقتةالبلادفيطؤفببغداد.واستقزالبصرةإلىوأنتقل،بواسط

لكنتلاميذ،حولهالت!.مراتثلاثمكةإلىوحضىالهند،بلغحتى

بالحلوليّة،لاذعائهوالكفربالزندقةاتهمأنبعدأوقفتهالعباستةالسلطة

بغداد،سجنساحةفيوصُلبجُلدثم،سنواتثمانيوسُجنفعُذّب

.جسدهوأُحرف

ومنهاالخمسالفرالْضاستبدالأي،الوسائطبإسقاطالحلّاجتةقالت

عندالبشرئةبالروحتتصلإلهتةناطقةروحووجود،أخرىبأعمالالحبئ

نأللوليفيحق،الناسوتفياللاهوتحلولمذهبهووهذاالزاهد،

شيءكلفيموجودلاأيالوجود،بوحدةقالتكما!،الحقأناة:يقول

الإلهتة.بالذاتالتامالاتحادبالإمكانوأته،اللهإلا

:الحلاجيقول

بَدَناحَلَلْناروحاننحنأناأهْوَىومَنْأَهْوَىمَنْأنا

أبصَرْتَنَاأبْصَرْتَهُلراذاأبُصَرْتَهُاْبْصَرْتَنيفإذا

الحلمانبّة

شخص،فيحلّتقدتعالىاللهروحأدنتذعيالتيالحلولئةمنفرقة
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فينشأ،الأصلفارسيئ،الدمشقيئحلمانأبيإلىتنسبإلهًا،واعتبرته

فيالإلهبحلولقال.بالدمشقيفلفب،دمشقفيمذهبهونشر،حلب

حسنةصورةرأواإذاالحلمانيونكانلذلك،الهيئةالحس!نةالأشخاص

الكريمهَللاَيةتأويلًاوذلكفيها،حلالإلهأنمعتقدينلها،سجدوا

تعالىوقولهسَاجِدِين!)1(،لهفَقَحُوارُوحيمِنْفيهِوَنَفَخْتُسَؤَيْتُهُ)فإذا

تَقْويبم!)2(.أحْسَنِفيالإنْسانَخَلَقْنَا)لَقَدْ

عنهزالهويعتقدهالذىِالوصفعلىالإلهعرفمنأنزعمواكما

)3(.ويشتهيهيستلذهماكلَواستباح،والتحريمالخطر

الحلوليّة

إلهًا.واعتبرهشخصفيحتتتعالىالثهروحإنّيقولمذهب

انقسموقد،والباطنيةالشيعةغلاةبهااعتقدإذالعهد،قديمةوالحلولتة

هي:متعذدةفرقإلىأتباعها

السبئثة.-

البيانتة.-

الجناحيَة.-

الخطابتة.-

التميرتة.-

متة.االرز-

المقنعتة.-

92.آية،الحجرةسورة)1(

.4آية،التينسورة)2(

2/135.الإسلاميالقاموس)3(
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الحلمانية.-

.العذافرة-

الحلأجية.-

مادتها.فيمنهاكلًأانظر

الحماثدة

فيالصادقجعفربإمامةالواقالذينبعضأطلقه،الحسنأتباعلقب

منوهي؟يعقبلمولأنهلها،كفؤًايكنلمنظرهمفيلأنَهالحسنحياة

المعتزلة.غلاة

فقالوا:،القدرتةطوائفمختلفمنمعتقداتهاالحمارئةاقتبست

المسخقبلكانواوخنازيرقردةمُسخواالذينوأن،الأرواحبتناسخ-

المسخ.بعدكافرينوظقواأناشا،

الخمار.فعلمنهيوإنما،اللهفحلمنليستالخمر-

له.المهئأةالبيئةحسبحشرةأوحيوائاالإنسانيُخلققد-

لها.فاعللافعلأالمعرفةتلكوتكون،المعرفةيوجبالنظر-

الحمزيّة

بنحمزة:وقيل،أدركبنحمزةإلىتنسب،العجاردةمنفرقة

.كراكبنحمزة:وقيل،أكرك

وأحرقت،الناسفقتلتفسادًا،البلادفيوعاثتالرشيد؟أيامظهرت

المأمونعهدوفيعليها.القضاءيستطحولمالرشيدحاربها،الزروع

زعيمها.قُتلحيث،كرمانإلىهُزمت

الحمزثة:آراءمن
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بالقدر.القول-

النار.فيخالدونالمثمركينأطفال-

الكلمة.تجتمعلمماواحدعصرفيإمامينوجودجواز-

الحنبلئة

بنمحمدبنأحمدالإمامإلىتنسب،الأربعةالسنيةالمذاهبأحد

م(.241!/855-م078اص/)64الش!بانيحنبل

ولمشديذا،حئاالعلمأحبأفقيرًا.يتيمًابغدادفيونشأمرو،فيولد

زمانهأهلعلماءكبارعنالعلمأخذ.فقرهرغمعليهالإقبالفييترذد

بنوهُشَيم،حنيفةأبيالإمامصاحب)1(إبراهي!بنيعقوبيوسفكأبي

طلبفيوالحجازواليمنالشامإلىرحل.ببغدادالحديثأستاذبشير)2(

فيوهوالروا.يةدزس.بهفأعجبعنهوسمع،بالشافعيالتقى،الحديث

الأربعين.سن

كلختمتينالقراَنيقرأورعًا،تقئاكانأنهحنبلابنعنيعرفومضا

ولضا،الليلةفيركعةثلاثمئةويصقي،بالنهاروأخرىبالليلمزة:أسبوع

علىالجلوسيؤثرزاهدًاوكان.وخمسينمئةيصئيصارقؤتهوهنت

يديه.عملمنإلايأكلولاالحصير،بدلالتراب

يدزسوراح،المتوكلعنهأفرجثم،المعتصمفسجنهالمعتزلةقاوم

فأقبل،الاسلاميالعالمفيشهرتهوذاعتالكبير،الجامعفيالافتاء

^/fViA-م73%اكل/%r)الحديثحفاظمنعلآمة،فقيههو)1( I AY)خيفة،أبالزم

".القضاة"قاضيدعيمنأوْلوهووالرشيد،والهاديالمهديايامببغدادالقضاءولي

لأربعحنبلابنأستاذم(ص/183997-م722اص/)54المحذثينثقاتمنمفسْرهو)2(

حديث.ألفعرونعندهكان.سوات
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.وصوبفجَكلمنالطلآبعليه

دزالمسند"تركاللرأىِإ.ومخالفته،السلفئةبالنزعةبتم!كهاقصف

حديث.ألفثلاثينعلىيشتملالذي

أهئمومن،رسولهوسنةالثهكتابعلىعقيدتهفيحن!بلابناعتمد

كافر،فهوذلكزعمومن،بمخلوقوليس،الثهكلاماَنالقرأنّمعتقداته

أضعفوهو،والقياس،والاستصلاح،الصحابةفتوىعلىاعتمدكما

عند.الأدئة

نجاسةإنّ:فقال،والنجاسةالطهارةأمورفيحنبلابنت!ثسدَدوقد

وليست،الشافعيعندسبعهيبينمامزاتثمانيتغسلأنيجبالقلب

الغناء.حزمكما،المالكيةعندبنجس

الحنفيّة

بن)نعمانحنيفةأبيالإمامإلىتنسب،الأربعةالسنيّةالمذاهبأحد

منذالعلمإلىمالا،بالكوفةولدم(،اص/05767-م)08!/996(ثابت

الفقهفيالتعضقإلىاتجهثمفيه،فبرع،الكلامعلمدرس،صباه

عندهاكتملتولقا.عصرهأعلاممنعلمًافأصبحالعلماءلازم؟ومسائله

فأبى.للقضاءطلبوالإفتاء.للتدريسجلسالعلمأداة

زاهدًا،ورعًاتقتاعابدًا،عالمًا،كانائهحنيفةأبيعنيعرفومقا

الناسأحسنومن،الحخةقوفي،العلمغزير،اللهإلىالتضزعدائم

رأيتلزنعم:رآهقدكانإذاعقامشلوقد،يصفهمالكالإمامقالمنطقًا؟

الاماموقالبحخته".لقامذهبًايجعلهاأنالساريةهذهفيكلّمتهلورجلًا

فهوالفقهفيالتبخرأرادمن؟الخمسةهؤلاءعلىعيال)الناس:الشافعي

001..حنيفةأبيعلىعيال
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أحكاممننابعةففتاواه،النصقفقدانعندبالرأييأخذحنيفةأبوكان

ولاالإسناد،الصحيحةبالأحاديثإلايأخذلاالهغير،والسنةالكتاب

تعالىاللهبكتاباَخذ9:بقولهذلكلخّصوقدمنها،للضعيفةوزنًايقيم

فيولا،اللهكتابفيأجدلمفماالجر(،اللهرسولفبسنةأجدلمفما

منوأدعمنهمشئتمنبقولاَخذ،أصحابهبقولأخذترسولهستة

أ.غيرهمقولإلىقولهممنأخرجولا،منهمشئت

الأموقي،الحكمشرعتةعدمفيصريحةفكانتالسياستةآراؤهأقا

)رضي(.عليَبمقتلانتهتالصحيحةالإسلامتةالخلافةوأنَ

والرأيوالسنةالكتابعلىمذهبهفييعتمدحنيفةأباأننجدهكذا

الث!ديدة.الضرورةعندإلآإليهيلجألاالذيوالقياس

المسيححوارئو

-ماص/1777)291كامبلتوماسأشسها،البروتستانتتةمنفرقةهم

كامبلألكسندرالقسنوابنه،الأسكتلنديالشاعرام(،اص/261844

مولدفبينشكالتاريخينوفيم(ا!/2841866-ماهـ/1788)302

فقط؟!سنةعشرةإحدىالابنومولدالأب

ممارسهَفيوحدهالمقذسالكتابعنىالاعتمادإلىالفرقةهذهتدعو

توحيدإلىالداعيةالنصرانتةالطائفئةالمعتقداتجميعرافضة،المسيحئة

.واحدةرايةتحتوجمعهاالمس!يحتةالفرق
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الخاءباب

الخابطيّة

منكانحابط(،)أوخابطبنأحمدإلىتنسبالقدريّة،منفرقة

المسيحبألوهئةقال،والزرادشتتةبالمسيخيماتأثر،المعتزليالنظامأتباع

والتناسخ.

الخابطثة:مزاعممن

هومخلوقوالاَخر،سبحانهاللههوقديمأحدهما،رتينللخلقأن-

الاَخرة،فيالخلقيحاسبالذيوهو،بالتبنيالثهابنهوالذجماالمسيح

نفسه.صورةعلىاَدمخلقالذيوهو

طاعته.منمنهمكلدرجةبحسبعبادهينسخالثهأن-

المادئة،للملاذالأولى،للثوابداران:منهادور،خمسهناكأن-

وهيابتداء،ودار،جهنموهي،عقابودار،الروحئةللملاذوالثانية

الدنيا.الحياةداروهيابتلاء،ودار،اَدممنهاهبطالتيالجنة

الخُزَميّة

عهدفي،العباسيالعصرفيظهرتالتيالمنحرفةالمذاهبمن

عهدفي)!(الأفشينعليهاوقضى،سنةعشرينحوالىوامتذت،المأمون

2)تتركيقائدهو)1( Yl/اصfAf)الصغرىاَسياوالرومبلادلغزوالمحتصمجيشقاد.

اتهملأنهالمجنفيمات،الخرَمتةعلىقضى.المشهورةعتوريةمعركةفيانتصر

بالزندقة.
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وتعنىِ"خزم"،لفظةمنأو،الفارستة"خزم!بلدةإلىيشب.المعتصم

t'c)الخزميبابكالمذهبهذاأصحابمنوالسرور.اللذّة f/

إليهأنفذ.العباسيينعلىالثورةأعلنفارلميئ،دينيئزعيمم(،838

نأالمعتصمأخاهفأوصى،بالفشلجميعهاباءتحملاتعذةالمأمون

الذيالأفشينيدعلىذلكوكان.الخزمئةعلىيقضيحضىغزواتهيتابع

الخرَمتونقتل.صُلبحيثسامراءإلىوحمله،بابكعلىالقبضألقى

ألفا.وخمسينوخمسةبمئتينقدرواالمسلمين!نكبيزاعددًا

الخزمتة:مزاعممن

عدلًا.الأرضليملأعائدبذلاوائه،يمتلمالخراسانيمسلمأبو-

تبيحالتيالمزدكئةخلفاءاعتبروالهذاالجنسيّة،المتعةإباحة-

.والأموالالنساءفيشركاءالناسأنوتزعم،المحرّمات

والرجعهَ.والتناسخ،بالحلوله،الخزمتةوتقوله

الخطابية

القرآنتةالآياتتفسيرفيالتأويلطريقسلك!التيالمشئهةمنفرقة

زينبأبيبنمحمدالخطابأبيإلىتنسب،التشبيهمعيتماشىبما

تبزأولضاأؤلا،لهدعاالصاد!،جعفرللإماممعاصرًاكان)1(،الأسدي

لنفسه.دعاجعفرمنه

)رضي(طالبأبيبنعليأولادفيكانتالإمامةإن:الخطابتةتقول

منوانتقلت،فيهالإلهروححقتالذيدقالصاجعفرإلىانتهتأنإلى

-ما!/721)20موسىبنعيى،الكوفةواليحاربهيزيد.بنمحمد:وقيل)1(

عددمعوصلباسروأخيزا،والحجارةوالقصببالصكاكينفقاومهم(اص/67783

أتباعه.من
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.الخطابأبيإلىبعده

بنعليئومنمنهأفضلالخطابأنغيرإلهالصادقجعفراْنوتزعم

طالب.أبي

الغيب.يعلمونإنهم-

.المحظوراتوارتكبوا،المحارمالخطابتةاستحئت-

بالزور.الشهادةإباحوا-

الخطابئة:معتقداتمن

صامت.واَخرناطقإماميعيشزمانكلّفيأن-

النبيئماتولما،الصامتالإمامهووعلي،الناطقالإمامهوفالنبيئ

بعدجعفرأصبحثم،الصامتالإماموجعفر،الناطقالإمامعليئأصبح

الصامت.الإمامالخطابوأبو،الناطقالإمامعليوفاهَ

ونسائهمدمائهمواستحلال،مخالفيهمعلىالكذبجواز-

وأموالهم.

هي:،فرقخمسإلىالخطابئةافترقت

كلًأانظر.والصيرئة،والكيالية،والعجيلتة،والبزبغيَة،المعمرئة-

مادتها.فيمنها

ارجلخوا

إثرعليهخرجت)رض(طالبأبيبنعليئالإمامأتباعمنجماعة

الخليفةمقتلبعدأنهذلكوتفصيلم.38!/658سنةصفينمعركة

معاويةبينالخلافاشتذ)رض()1(عفانبنعثمانالثالثالراشدي

بنعمربعدالخلافةوليم(656كل/35-مكل/577ق)47الراشدينالخلفاءثالثهو)1(

جث!نصفتجهيزفيبخاءأسهم.بالجتةالمثثرينالعشرةأحدوهو،الخطاب

اَن.القريقرأوهوفقتلأقربائهبتقريبائهم.الكريمالقرآنجمعتتمعهدهفي.العرة



يؤثدوآخرعلئا،يؤئدقسم:فريقينإلىالمسلمونوانقسموعليئ،

الجيشانفالتقىالاَخر،لمحاربةبهوسارجيشامنهماكلفجقز.معاوية

خدعةلولاينتصرعليكاد،الفريقينبينعنيفقتالووقع،صفينفي

خارجةعليهخرجتالقتالعلىعليئٌأصزولما.والتحكيم،المصاحف

مضطزًا.فقبله،بالتحكيميقبلأنإليهتطلبجيشهمن

بنعبداللهيختارأنعليَوأراد!،العاصبن"عمرومعاويةفاختار

ولو.الأشعريموسىأبايختارأنعلىحملتهالخارجةولكن،عباس

اتفقاالحكمينأنإلينالختلاالذهب"مروجفيالمسعوديروايةصذقنا

الرجلليختارواالمسلمينبينشورىالأمرليعودمعًاالاثنينخلععلى

فيظهرتوهنا.معاويةوثبتعليئخلعأنالنتيجةوكانت؟الصالح

)1(،بالخوارجفسمّوا،التحكيمهذاعلىناقمةجماعةعليجيش

يأ،بالشراةأنفسهمسمواكمادته".إلآحكم"لا:لهمشعارًامئخذين

الثه.سبيلفيوباعوهاأنفسهمشروا

المسلمين،جميعوكفروا،الكوفةقربحروراءفيعسكروا

الفداءبحبآتمتزوا؟الناسيرؤعونوراحوا،دماءهمواستحتوا

وبالشجاعهَ،بالعبادةوالتشذد،اللسانوبفصاحة،الموتفيوالرغبة

الشعر.ومذاكرة،والنقاشللمجادلةوحتهم،الهوسحذإلى

فاغتاله،النهروانمعركةفيعليهموانتصر)رضي(عليئحاربهم

ملجم.بنالرحمنعبدالخارجي

:الخوارجأقوالمن

التحكباعتبرتهيالخكيم،علىعليًاحملتالتيالخارجةالجماعةإن:وقيل1()

!يبثأنهاتَفقعحَايتراجعوانارتكبعقايوبأنعليئإلىوطلبت،كبيرةجريمة

.وقاتلوهعليهخرجوايقبللمولضا.محاوية
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خلافةبصخةوقالواانتخابهما،لصخةوعمر،بكرأبيخلافةصخة-

حسنةسيرتهفكانتعليأئا.قتالهوجبغيّرولقابدايتها،فيعثمان

عنه،يتراجعولم،بالتحكيمقبللائهكفّروهوبعدها،صفّينمعركةحتى

معاويةإنأيضًاوقالوا،العاصبنوعمزاالأشعريموسىأباكفرواكما

للخلافة.ومغتصبكافر

عامّةبهيقومصحيححرّبانتخابإلاإمامًايُنضبلاالخليفة-

قتل.أوعُزلالصحيحالطريقعنحادومتى،المسلمين

وشعارهمأسودعبدًاكانولوغيرهمفيبل،لقريشليستالخلافة-

فضل"لا:الشريفالحديثأوا(إخْوَةٌ!)المُؤْمِنُون)إنماالآيةذلكفي

وهببنعبداللّهاختارواالسببولهذا!.بالتقوىإلآأعجميئعلىلعربيئ

الأمرهذافيوهمقرشيًا.يكنولم،عليهمللمؤمنينأميرًا)2(الراسبي

وأقرشئا،الخليفةيكونأنفيالسواءعلىاْميّهوبنيالشيعةيخالفون

بالوراثة.إليهتنتقل

.الذنوبكبارمرتكبيتكفير-

والنجدات،،الأزارقةمنها:فرقعدةإلىالخوارجافترقت

....والثعالبة،والإباضيّة،والعجاردة،والصفرية

مادتها.فيمنهاكلًأانظر

الخياطيّة

محمدبنالرحيمعبدالحسينأبيإلىتنسب،المعتزلةمنفرقة

.15آية،الحجراتصورة)1(

علمذاكان.صفينمحركةإثربالخلافةبويعم(ص/388،6)تخارجيزعيمهو)2(

وحاربهعليهثاروبعده،التحكيمقبلعليجانبإلىحارب.وشجاعةوفصاحةورأي

قتل.حيثالنهروانفي
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أستاذ:وقيليغداد،المعتزلةشيخم(،129نحوص/003)نحوالخياط

لمذاهبوحافطا،حديثوصاحبفقيهًاكان.الاعتزالفي)1(الكعبي

،الراونديابنعلىالرذفي"الانتصارأمنها:كتبلهءالمتكلمين

".و"الاستدلال

وقد،المعدوموصففيلإفراطهمبالمعدومئةالفرقةهذهوسقيت

أوصافلهشيئايعتبرالعدمأن:الرأيهذافيالمعتزلةشاركوا

يؤذيالقولافهذا،إنسانايكونحدوثهقبلالانسانأنهبمعنىالموجودات

الله.هوالذيالصانعنفيإلى

أقوالهم:ومن

بائهالمقصودوأن،بذاتهقائمةصفةوتعالىسبحانهالباريماإرادةإنّ-

هوبصيرسمغبائهوالمقصود،فعلهفيمكرهغيرقادرعالمائههومريد

والمبصرات.بالمسموعاتعالمأنه

ورأسر،المعتزلةأئمةأحدم(كل/931319-م)273!/886أحمدبناللهعبدهو)1(

لهف،بلخفيتوفيبها.انفردالكلامفيا،ِاءتش6.االكعبئةتتىمنهمطائفة

"الننفير".منها:
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الدالباب

لدروزا

الدرزيإسماعيلبنمحمدإلىتنسبفاطمتة،اعتقادئةفرقة

فيدخل.فارسيّ:وقيل،الأصلتركيئإنهقيلأم(،250ص/41ا)ت

فيواتفق.مذهبهإلىيدعووراحالفاطميئ)1(،اللهبأمرالحاكمخدمة

43)تأحمدبنعليبنحمزةمعالدعوةهذه r/راحالذيام(.41ص

فأقزه،الحاكمرسولنفسهجاعلًاأركانها،منأصبححتىسزًالهايدعو

فاتخذ،الدعوةليترأشالشامإلىوأرسلهالثهإ،ب"رسولولقّبهالحاكم

التيم.واديمقزه

يصلحالماالظهورإلىليعودغابإنهحمزةقالالحاكماختفىولضا

الأديانجميععلىيقضيفعندئذ،غايتهأقصىإلىالعالمفيالظلم

.الكفرةويحاسب،الأخرى

حورانفيوبخاضة،الشامأنحاءبعضفياستجابةالدعوةهذهلقيت

بنحمزةهوالحقيقيالمؤشىآنحينفيبالدرزيّةفعرفوا،التيمووادي

بالموخدين.عرفواكما،علي

يحم!شيء،كلعلىوقادر،لهشريكلاواحد،اللهأنالدروزيرى

فيالفاطميينالخلفاءسادسام(210ص/411-مص/859)375العزيزبنمنصورهو)1(

والاستبداد.بالظلمتمتزتنهايتهولكنوالأزدهار،بالحمرانعهدهبدءتميَز.مصر

.فجأةاختفى

59



ولا،والأرضالسمواتخالق...شفوقرحومالغيوبعلأم،ويميت

متمّمجزءهيوالنفس،اللهنورمنفيضالعقلوأن،نهايةولالهبداية

له.

معتقداتهم:ومن

آخرإلىبشريجسدمنتشقلبل،تموتلاالنفسأنّأي:التناسخ-

السابقةذنوبهامنالنفستطهيرذلكمنوالغايةالجسدهذايموتعندما

ثمفعيسى،فموسى،إبراهيمئمنوح،ثم،اَدمفيظهرإبليسوأن

يوشعثم،إسماعيلثم،سامثم،آدمجسمفيظهرالشيطانوأن.محمد

.قداحفيثمطالبأبيبنعليثمالصفا،فشمعون

الأرواحعددوأن،بالنومشبيهعندهمفالموت،والحلولالتقضص-

وبيوموالأنبياء)1(،وبالرسلوالقرآنبالإنجيليعتقدونكمامحدود،

معًا.اَنفيومخترمسترالإنسانوأن،الدين

،الايمانرأسوهو،اللسانصدقالدروزعندالإيماندعائمومن

،الشيطانيمثلوالئاني،العقليمثلالأوللأنّ.البهتانأصلوالكذب

يعنيوهذا،الأوثانعبادةعنونهى.بالحقالإخوانحفظإلىودعا

تعالى.لأحكامهوالرضوخ،الخالقعبادة

الملابس.فيوالبهرجة،والتدخين،المسكراتعنأيضًاونهى

وأالعقالطبقة:طبقتينإلىالعقيدةحيثمنالدرزيالمجتمعوينقسم

،الجفالوطبقة،الدينأسرارمعرفةفيالحقلهمالذينوهمالأجاويد،

ولاويدخنون،المسكراتويتناولونالعقيدةأسراريجهلونالذينوهم

الأتقياء.معالصلاحإقامةلهميسمح

العص!رينالقرىمعارف)دائرةالأنبياءجميعيسئونإنهم:وجديفريدمحمدقال)1(
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عبراشتهرواوقد.وفلسطينوسوريالبنانفياليومالدروزيتواجد

والإباء.بالشجاعةتاريخهم

هريّةللىا

قديم،أزليوهوالدهر،إلايهلكناما:أصحابهيقولاعتقاديمذهب

إلىإشارةبذلكعُرفواوقد.الطبيعةلقوانيننتيجةإلاالبشرأفعالوما

إلأيُهلِكُناوماونَحْيَانَمُوتُالذُنْيَاحَيَاتُناإلاهيما)وقالواالكريمةالآية

!)1(.يظنونإلاهمإنْعِلْبممِنْبذلكلهموماالذَهْرُ

الدهريين:معتقداتمن

.المادةفناءعدم-

المعرفة.بابالحواس-

بالطبيعة.الايمانوإنّما،للكونخالقإلهبوجودالإيمانعدم-

نيّةيصالدا

عالمبوجودقالالذيديصانابنإلىتنسبالمجوسئهَ،منفرقة

قصدًاالخيريفعلوالنور.والظلمةالنوربينالفصلمهضتهثالث

جاهل.ميتوهوواختيارًا،طبغاالشزيفعلالظلاموكذلكواختيازا،

منفيهلماالحيوانذبحعنوالنهي،النكاحتحريممعتقداتهممن

ألم.

23.آية،الجاثيةسورة)1(
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الذالباب

الذَّمّبّة

علئالأن)!(النبيئذقتلأنهاكذلكسُضيتالشيعةغلاةمنفرقة

الأمرفاذعى،لهليدعومحمدًابعثالذيهووائه،إلههوباعتقادها

لنفسه.

ومحمّدعليبألوهيّةيقولمافمنها،الفرقةهذهاَراءتضاربتوقد

)ءلمجدإ.النبيئيذئمماومنهامحضد،علىعلئايقذمماومنهاالسواء،على

.الملاحدةمنالذمثةوتعتبر

Al





الراءباب

فضةالرا

فيعلي)1(بنزيدرأيرفضتلائهاكذلكدُعيت،ال!ث!يعةمنفرقة

لزيدولائهمعلىثب!تواالذينأقاوعمر)3(،بكر)2(،أبي:الخليفتين

الزيدتةأ-9بفعرفوا

الرافضة:معتقداتمن

علي.ولدفيإلاتصلحلاالامامة-

وليلة.يومكلفيصلاةخمسينفرض-

بالوحي.أخطألائهالسلامعليهبجبريلالإيمانعدم-

.الناسوأموال،المتعةاستحلال-

الثه.دونمنأربائاواتخاذهم،الأئمةفيالغلؤ-

لقبهم(074أص/22-مكل/896)97طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدهو)1(

لمطدعاعطاء،بنواصلعلىقرأفقيهًا.،البداهةسريعكانالشهيد،.أزيد

بحضهم.فرفضهعليهماأثنىالخليقينفيالرأيافصارهسألهوعندما،الإمامة

fIrl)573الراشدينالخلفاءأولهو)2( -)f،مسيلمةوهزم،الرذةاهلحارب

المدينة.فيتوفي.الكذاب

3644)تالخطاببنعمرهو)3( &- Y)بأميرلقبمنواؤل،الراشدينالخلفاءثانيم

)رع!(.للنبيئوولائهبحدلهعرف.المؤمين



الخامسةالمملكةرجال

تزغمالذيكرومويلأوليفرعهدفيإنكلترافيظهرتمتعضمبةفرقة

بينالثورةروحوبثالأؤل)1(،شارلالملكلسلطةالمعارضةحركة

الشعب-صفوف

والفارستة،)الكلدانئةالكبرىالأربعالممالكأنالفرقةهذهزعمت

المسيحفيهايسيطرخامسةمملكةيعقبهاسوفوالرومانتة(،والإغريقئة

بعدعليهموقضيزعماءها،كرومويلاعتقل.عامألفطوالوقذيسوه

.لندنعلىللاستيلاءمحاولةإثروفاته

بيّةبولرا

الوحي،دونالعقلعلىمبنيئطبيعيبدينالاعتقادإلىيدعومذهب

منعشر.السابعالقرنفيظهر،الطبيعةنواميسفيالنّهتدخلمنكرًا

ورومئو)4(.وفولتير)3(،مونتسكيو)2(،:دعاتهأبرز

)1(

)2(

)3(

)4(

علىالقضاءمنتمكنام(اص/460658-ام)80.اص/995وديضيسياسيزعيم

الفحلي.إنكلتراستدوأصبهح،الملكن

01968)1فرنسيفيلسوفهو &-/ I1اص/916-ام WOO،)قيامفيمامدورلهكانم

ولهالفارستة،،الرسائلوأ،،الشرائعةروح:منها،مزتفاتعدةله.الفرنستهَالثورة

السياسي.الفكرتطؤرفيكبيرأثر

باريس،فيولد،مؤلفم(اهـ/4921778-أما!/496)601فرنسيأديبهو

مؤئفاته:منوالزمنتة.الدينتةالسلطاتانتهقدالمادتة.الفلسفةحركةتزغم

"كنديد،.

الثورةاندلاعفيدورلهكانام(اص/492778-م1712!/أا)كاافىنسيكاتبهو

منها؟عدةمؤتفاتلهومخدها.الطبيحةأحبط.الرومنطيقهالحركةونضوء،الفرنيْة

وأإميل".،،الاجتماعياالعقد
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لرذةا

وفاةإثرالإسلامت!ليمعنالفإئلمنارتذمنعلىيطلقاسم

أمثالالكذبةالمتنبّئينبعفرالحركاتهذءتزء3ّوقد)!(،الرسول

ولعلالتميمئةأ3(.وسجاحالفسي)2(،رالأسود)1(،الكذابمسيلمة

الزعامة،إلىالسبيليمهّدقدالبؤةاذعاءأنهرالظاهرةهذهفيالسبب

أبولهافتصذى.الصا*ةبتخفيفالمطالبةأوالزكاةأداءمنالهروبأو

وردّعليهمللقضاءالخطاببنعمررستر،وحزمفوةبكلالصديقب!ص

.الإسلامإلىالمتمزدير

اهيّةئززا

منالإمامةساقالذيرزمبنرزامإلىتنسب،الكيسانيّهمنفرقهَ

بنعليإلىومنه،هاشمابنهإلىثم،الخنفمةبتم!حمدابنهإلىعلي

)1(

)2(

(r)

)رشد(الرسولخالنبؤةاذسطا،بانيماكلةولدأص/3!61.لمبر)2ثمامةبنمسيلمةهو

بحدأضا.علإاثسلأ!.اللهرسوإسا5-صدإلىاللهرسواصامميلمة"من:يقرلإليهفكتب

قومذريشاصركن،الأرضنصفرلةرك!الأرضانحصفلناوإنامحثأشركتفدفإنَي

إلىاللهرسرلمحمدمن،الرجيماش-حناللهبسبم:)!(اللهرصور!فأجاب،يعتدون

ثاءمنيورثهادنَهالأرفسفإزبحدأشا.الهدلىاتي!صز،ع!تالسلام،إلكأإبمسيلمة

حاربه.الكريمآشاالقربهايضاهيئألهمجاغا4-يلمةوضع.!صتقبن:4والعاقة،عبادهمن

صَقربء.محركةفيوقتلوهالهصحلمولا

وكان،اضبوءةاارْعى.الخماربذيلقْبيمنيم(11!/632)".ت!عببنعيهلةهو

موتقبلاغتيل.بقتلهالجبَ(الرسولأرسى.بالشعو-دأف،عهاستهوي،.جبازابطاشئا

لهـواحد.)عبًم(الرسول

عارفةوأديبةشاعرةم(675نحوير555)نْحوسويدبنالحارثبنتسجاحهي

الرسولوفاةبعدالنبوءةادعت.مهاقوبينرفيكلشأ)!ائهاكان،بوعيربنيمزة،لأخبار

حيثالبصرةإلىوهاجرتأسلعتصيلمةقتل!لضاال!ذابمسيلمةتزؤجها)وَض!(.

توفيت.
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زعيمالإمامإبراهيمحتىالإمامةوسلسلوا،بالوصتةعباسبنعبدالله

الفرقةهذهنشأتالذيالخراسانيمسلمأبيوصاحبالعباستةالدعوة

وادَعوا،الإمامةفيحطامسلملأبيأنوادعوا،بخراسانأيّامهفي

فيه)1(.الإلهروض!حلول

:فئاتثلاثإلىالفرقةهذهوتفزقت

منخيروائه،فيهالإمامةوأن،يمتلممسلمأباأنزعمتفئةا-

الملائكة.وسائروميكائيلجبريل

أبيطريقعنعليبنمحمدإلىانتقلتالإمامةإنقالتفئة2-

هاشم.

اللهرسولبعدالمطلبعبدبنللعباسكانتأتهازعمتوفئة3-

)لمجقه()2(.

الرزامتة:معتقداتمن

jjjص!.الأتناسخ-

الأمانة.ومعرفةالاماممعرفةطريقعنيتتمالكمالإلىالوصول-

المحزمات.استحلال-

.الصادقجعفرمنهتترأ

الحديثةالروحتة

وأ،الجرائمعنللكشفالأرواحاستحضارتذعيمألوفةغيرحركة

التشكيكهدفهابالمس!قبل...التنتؤأو،النفوسمرضىمعالجة

بدعمالعشرينالقرنبدايةفيأميركافيظهرتوالعقائد*بالديانات

2.515/الاملاميالفاموس)1(

992.صالزينةكتاب)2(
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والشرقَي.الغربيئالعالمينفيوانت!ثمرتيهودي

وورثجانالقاضيهوالظاهرةهذهفيبحثمنأشهرولعل

1816)إدموندز John Worth Edmondsرئي!اكانالذيم(1874-م

ثم.الأميركيالثميوخلمجلسرئيسًاثم،بنيويوركالعلياللمحكمة

VAهيرروبرت ). Robert hareجامعةفيالكيمياءأستاذام(858-ام

وأخذت،العالمفيالمختلفةالروحتةالجمعئاتتشكلتثمبنسلفانيا.

هذهوكانت؟سنةبعدسنةتزدادبالأرواحللاتصالالروحتةالجلسمات

عددفيها،خفيفبنورمضاءةأومظلمة،مقفلةغرفةفيتشئمالجلسات

نأالروحتستطيعوساطئةقدرةلهشخصحولمجتمعونالأشخاصمن

والأنفالفمفتحاتمنتخرجالتيالإكتوبلاسم)1(مادةبواسطةتتج!د

.البشرةومساتموالأذنين

علىويوجدون،العالمينلكلاينتمونأشخاصالجلسةهذهوقوام

.الاتصالهوواحدولهدف،متكاملبعملويقومون،الضفتينكلتا

الجلسة:شروطومن

غيبوبته.بعدالروحفيهتحلالذيالوسيطوجود-

الخفيف.الضوءأوالظلام-

المواعيد.انتظام-

.والانسجامالتوافق-

والأناشيد.الجماعتةالصلاةالجلسةنجاحعلىيساعدومضا

منها:صعوباتالجلسةتعترضوقد

إبعادصعوبةأو،الوسيطجسممنالإكتوبلاسممادةسحبصعوبة

مصلبمح!نى(Plasme)و،بلاسم""خارج"،بمحنى(ECTO)"إكتو،منمركبةكلمة)1(

.الدم
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وأ،الحاضرينالأفرادعقولعلىالتأثيرصعوبةأو،المشاغبةالأرواح

الموجودين.لدىبالخوفالشعورعلىالسيطرةصعوبة

الروحتة:بالأمورالمئشغلينالعربعلماءومن

شمسعينجامعةفيالحقوقكقثةوكيلعبيد،-))jالدكتور-

ومرجعًا،الأرواحتج!دفيوالباحثينالمؤمنينأهئممنويعتيرسابقًا،

جسددا.لاروحالإنسان!مفضلكتابله.الروحئةللأبحاثكبيرًا

للبحوثالمصرتةللجمعتةعامًاأمينًاكانالخيرأبوفهميأحمد-

عذةووضع،الموضوعهذافيمؤتفاتعدّةالعربثةإلىترجم،الروحيَة

أصدر!.والروحو"السيكولوجيا،الروحيالطرح)ظواهر:منهامؤئفات

وغيرها."الروح"عالممجلَة

الحركة:هذهأتباعمعتقداتمن

تظنالأرواحبعضوأن،وتُلمستتج!دوائها،الروحإدراكيمكن-

أحياء.يزالونلاأصحابهاأنّ

علىتساعدهم،اللهعندمنمرسلةيستحضرونهاالتيالأرواح-

المجهول!.كشف

الحمراء.تحتالأشغةفيالأرواحلهذهصورالتقاطيمكن-

بالأنبياءشبيهوائه،يُسمعلاماويسمع،يُرىلاما"الوسيط"يرى-

والرسل.

غرففيبهيقومونبماشبيهةروحيّهظواهرالأنبياءمعجزات-

الأنبياء.معجزاتإعادةبإمكانهموأنالتحضير،

المتدقنين.منويهزأون،الوحييرفضون-

.كافرةكانتوإنمتناهئةسعادةفيتعيشالأرواحهذهأن-

.يعاقبونلاوبالتاليعليهامجبورونالجرائمأصحاب-



الزايباب

ادشتيّةلزرا

-.م؟ق1YA)زرادشتسبيتاماإلىتنسب،قديمةفارسئةدلِانة

ائهفيالأقوالتضاربتكما،وجودهتاريخفياختلُفوقد.م؟(ق!هأ

الغربيالجزء)فيميدياقبيلةمنإنّهيقال.خرافيأوتاريخيشخص

حيثالجبلإلىموطنههجر،أذربيجانفيونشأ(؟فارسمنالشمالى

سنة.ئلاثونالعمرمنولهمصَكفًا،سنواتعشرأقام

ائهإلىالداعيةرسالتهأعلنثمرؤى)1(،سبعرأىذلكأثناءوفي

الحىِّ،إلىوليهدي،الضلالمنبالدينعلقماليزيلبعئهالثهرسول

الناسوراح،دعوتهراجتحيثبلخإلىفهاجر،الدينرجالفناوأه

الرسميالدينأصبحوأخيرًاأفواخا،الجديدالمذهبهذايعتنقون

الذيالمقدونيالاسكندريدعلىقاضيهَبضربةأصيبولكنه،للدولة

فينشاطهاأعادتولكنها..مق331عامالزرادشتتةالديانةكتبأتلف

فألغيت،الإسلاميالفتحجاءأنإلىوبقيت،الساسانئةالأسرةعهد

هربالإشلاميعتنقلمومن،الإسلامتةغيرالأديانسائرمعالزرادشتتة

المعتدلة.الزرادشتتةمنلونايمارسونيزالونلاحيثالهندإلى

ةزندافستا".يسضىشرحوعليه"أفستاأالمقدّسكتابهم

مزداأهوراعرشأمامبهجيءعندماعمرهمنالثلاثينفيالأولىرؤياهكانت:قيل)1(

المتلاحقة.العشرالسنينخلالالستالرؤىجاءتثم،وجهوجهوجاوره

701



كانتبذلاالتيالعظيمةالآدابمنشذراتعلى"أفستا"يحتوي

هي:أقسامخمسةإلىمقستمةوهيسابقًا،موجودة

.الصلاةمؤتفاتأوYasnaياس!نا-

الأناشيد.أوKathasكاتاس-

ب"ياسنا".ملحقوهو7أ905م4فيسبرد-

الزرادشتية.المزاميركتابوهوYashtياشت-

الزرادشتي.السفروهوVendidadفنديداد-

زرادشتقبلسائدينكاناأساسينعلىمبنتةزرادشتتعاليمجاءت

هما:

ثابتة.طبيعتةظواهرلهوأن،عليهيسيرقانونًاالعالملهذاأن1-

والظلمة،النوربين،المختلفةالقوىبينوصراعًانزاعًاهناكأن2-

الأرواحيعبدونكانواكماوالشز...والخير،والجدبوالخصب

قوىوحصرأهُرَامزدا،،9هوواحدإلهفيزرادشتفوخدها،الخئرة

فقط:قؤتانعندهصاروبذلك)أهريمان!،هوإلهفيالشز

الشز.وقؤةالخيرقؤة

الزرادشتتة:تعاليممن

1".أهورامزد!وهوالخير،أصلةإلهانأوأصلانللعالم-

الخير،لالهوالغلبةمستمز،نزاعفيوهماأهريمانأ،9هوالصمزوأصل

الخلق.علىقدرةمنهماولكل

الشزوأصل،ونافعحسنهوماكلخلقوقد،النورهوالخيرأصل-

شز.هوماكلخلقوقد،الظلمةهو

الشز.إلهخلقهماوقتلالخير،إلهخلقبمايعتنيأنالمؤمنعلى-
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وضبط،والرحمة،والإخلاص،والصدق،العملأتباعهعلىفرض-

الماشية.وتربية،الزراعةالأعمالوأفضل،ال!نفس

الزرادشتية:معتقداتومن

التركيب،فيراَهالحكمةخلطهماثم،والظلمةالنورخالقاللهأن-

له.شريكلاواحدوهو

تدنسلاأنيجبطاهرةعناصروالترابوالناروالهواءالماءأن-

أبدًا.

وحياته،الموتبعدوأخرىالدنيا،فيواحدة:حياتانللإنسان-

الدنيا.حياتهفيلأعمالهنتيجةالأخرى

داخلمنينبعثوإنما،معلمأوكاهنبواسطةيكونلاالخلاص-

الصالحة،والألفاظ،الصالحةبالأفكارإدراكهويمكن،نفسهالأنسان

الصالحة.والأفعال

وأ،الزوجموتبعدشهوتهنلتسكيتالأمهاتزواجاستحلال-

البنت.منالأبأو،الأختمنالأخزواج

.للناسنافعةموادأوأعمالبتقديمالأخطاءعنالتكفيريتتم-

العمل.عنويمنعهالجسد،يضعفلأنّهالصومتحريم-

ولكنه)أهورامزدا!مخلوقهو،الأصلينبيننزاعموضعالإنسان-

وطفرصالحًا،وعملحفا،دينااعتثقف!ن،المَؤتانتتجاذبه،الإرادةحز

إلهئوابواستحق،الخيرروحونصرالشز،روحأخزىفقد،ونفسهبدنه

الخير.إلهعليهوأسخطالشرّروحقؤىوإلاالخير،

هي:فرقإلىالزرادشتئةتفزقت

والصيامثة.،الكينونتة
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مادته.فيمنهماكلًأانظر

مئةحوالىعددهمويبلغوإيرانالهندبعضفيالزرادشتيونيتواجد

ألفًا.وعئمرين

بةرالزرا

كانم(،هاص/767.)تأعينبنزرأرةإلىتنسب،الشيعةمنفرقة

والجبر".!الاستطاعةكتابله.الكوفهَأهلمنوأديبًاوشاعرًامتكفمًا

القائلةالأفطحيةمذهبعلىكان.لقبهو"زرارة،،رقيعبد.اسمهوقيل

علىصارأيجعفربنموسىبإمامةنادىثمجعفر،بنعبدالثهبإمامة

المهديوائه،يمتولمحيّالكاظمموسىبأنالقائلةالموسوتهَمذهب

المنتظر.

بصيرًا،ولاسميغاولاقادزاولاحتايكنلمالثهأنالزرارتةمزاعممن

ثتمومنوبصرًا.وسمغاوإرادةوعلمًاقدرةلنفسهخلقحتىمريدًاولا

وبصيرًا.سميعًا،مريدًا،عالمًاقادرًا،حيًا،أصبح

نيةاالزرو

ظهوربحدفترةوبقيت،إيرانفيمنتشرةكانت،المجوستةمنفرقة

اللّامتناهي.أوا،زليالعالمإلهوهو"زروان"،إلىتنسب،الإسلام

ولد،لهليكونسنةألفالقرابينقذمقد"زروانأأنّالروايةوتذكر

فاحتال،خبيثشزيروهوولاهرمزأطاهر،نورانيوهوهرمز"9فأنجب

الفسادفيهاونشرالأرضوملك،قبلهوخرج،أخيهعلىالأخيرهذا

الشزوبقاءالخير،بسيطرةانتهتحروبالأخوينبينفدارتوالشرّ،

الشزيرة.أعمالهممارسةعنالأبدإلىعاجزًا
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اللهمعيزللمولكن،نورمنأشخاضاأبدعالنورإن:الزروانتهَتقول

:قالواكما.الشيطانمصدرهووذلك،غيرهاأورديئةكفكرةرديءشيء

حدثتمن!"أهرظهرفلقا،والسلامبالخيرتنعمكانتالأرضإن

.والآفاتالثمرور

نئةالزعفرا

وبرسلهتعالىبالثهالمعرفةهوالإيمانبأنالقائلةالنجاريّةمنفرقة

الثهخلاماكلبأنالقائلالزعفرانيإلىتنسبعليها،المُجْمَعوفرائضه

.مخلوق

القراَنإنقالومن،مخلوقاللهكلام:يقولممنخيرالكلب:وقال

كافى.فهومخلوق

تةيلىلزا

الحسينبنالعابدينزينعليبنزيدإلىتنسب،معتدلةشيعتةفرقة

بنيخطباءمنم(ا!/22074-مص/896)97طالبأبيبنعليبن

تتلمذ،البديهةسريم،زمانهبنيأفقهمنوكان؟بالكوفةأقام،هاشم

،بالسلاحالأموئينيقاومعلويأؤليعتبرعطاء)1(،بنواصليدعلى

الذينالعراقيينبمساعدةالخلافةعلىوالاستيلاء،ملكهمهدمإلىساعيًا

محاربةإلىفاضطز،الشيخينعلىأثنىأنبعدخذلوهأنلبثواما

جبهته.أصاببسهمفقتل،فارسخمسمئةومعهالأمويين

المدينة،فيولد،الواصليهَتنسبإليهم(اكل/31748)تالمعتزلةمَكلميرأسهو)1(

عنه،فاعتزلالبهائربشأنمعهاختلفثم،عليهوتتلمذالصري،بالحسنواتصل

المعتزلة.مدرسةوأس!،بالمحتزِلالوقتذلكمنذفمرف



الثهبكتابملمًاشجاعًا،فاضلأورعًا،تقئاكانأنهعنهالمعروفومن

الذينهمالكوفيينلكن،الخروجيستهويهيكنلم.رسولهوبسنة

بحياته،أودتالتيالأليمةالواقعةفكانتلأوامرهمفامتثل،حزضوه

)ع!يرَ(،النبيئقبرعندفنصبالمدينةإلىثم،الشامإلىوحملرأسهفقطع

.ودفنوهمصرأهلسرقهثمبالجامعفنصبمصرإلىثم

وهي:الش!خين،فيبعضهاطعنفرقأربعالزيدتةعنخرجت

فيمتَفقتانوالأخيرتان،والبترتةاحتةوالصا،والسليمانتة،الجارودية

.الاَراء

مادتها.فيمنهاكلًأراجع

الزيدتة:معتقداتومن

نصوحًا.توبةيتبلمماالنارفيمخفدالكبيرةصانع-

باتًا.رفضًاالتصؤفرفض-

زواجفيالامامتةتخالفولكنها،الخمسوزكاةالتقئةجواز-

المتعة.

(.الحسينأوالحسننسل)منفاطمةأولادكلفيالإمامةجواز-

البيعة.علىتقوابل،وراثتةليستالإمامة-

مستوزا.الإماميكونلاأنيجب-

مختلفين.قطرينفيإماممنأكثرعندهميكونأنيجوز-

وعمر.بكرأبيبخلافةالإقرار-

الجائر.الإمامعلىالخروجوجوب-

الفاجر.خلقالصلاةعدم-

لأربعةالعصمةقزروابعضهمأنغيرالخطأ،عنمعصومغيرالامام-
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والحسين.والحسن،وفاطمة،علي:همالبيتأهلمنفقط

المنتظر.بالمهديالإيمانعدم-

اللهطاعةفيمختازاحزًاالإنساناعتبارمعوالقدربالقضاءالإيمان-

عصيانه.أو

،الاستحسانثم،القياسثم،رسولهوستةالثهكتابعلىالاعتماد-

يستقبحهوماحسنًا،يكونالعقليقرهفما.العقلثم،المرسلةوالمصالح

عنه.منهئايكون

)ع!(.الثهرسولبعدالناسأقضلعلئاإن-

نأعليهوإنما،بيتهفىقاعدوهوالإمامةاذعىمنإمامهَإبطال-

الحق.وإقامةالبغيأهللإزالةالسيفيحمل

الأفضل.قيامعلىالمفضولطإمامةجواز-

ص/)89زيدبنيحمىابنهبعدهقامعلي،بنزيدالإماممقتلوبعد

بعدسزًانفسهإلىدعاالأشذاء،الأبطالأحدم(اهـ/25743-م716

جعفرلهتنتأكماوصلبوهفقتلوه،مروانبنوفحاربه،والدهمقتل

طالبأبيبنعليبنالحسنبنع!بداللهبنمحمدفخلفه،الصادق

البيتأهلسفاهبالمدينةونشأولدم(،اص/45762-مص/712)39

حازمًا،شجاعًا،كانالزكتهَ،وبالنفسبالأرقط،ولقب،بالمهدي

الحكمعلىالعباستوناستولىولفاسزًا؟بويع،العلمغزيركريمًا،

فيفأرسل،السفاحعلىالوفودعن)1(إبراهيموأخوهمحمدتخفف

فنشبتاستمالتهما،المنصورحاولوعبثًاالأنظار،عنفتوارياطلبهما

اص/45-مص/716)79طالبأبيبنعليبنالح!نبنعبداللهبنإبراهيمهو)1(

بينهفنشب،المنصورعلىخرج.الأشرافوالأمرأء،الثجحانالأبطالمنم(762

رأصه.وحزقُتلأنالىوقاخعدةالعباسيالجيشوبين
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ولمالزيدتة،بعدهمافتشئتتفيها،قتلامعركةالعباسيينوبينبينهما

ولااليمنفيتغلغلتحيثالهجريالئالثالقرنفيإلاأمرهاينتظم

هذا.يومناحتىزالت
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السينباب

السبئيّة

القراَنتةالاَياتتفسيرفيالتأويلطريقسلكتالتيالمشئهةمنفرقة

نحوص/04نحو)تسبأبناللهعبدإلىتنسب،التشبيهمعيتماشىبما

بنعثمانعهدفيالإسلامأظهريهوديًا؟كان،الأصليمنيّم(،011

الحجاز،إلىرحل،عليهونقمةلهبغضًاالناسأشذمنوكان،عفان

:فقال)!خهيه(،النبيئبرجعهَالقائلةببدعتهوجهر،ومصروالكوفةفالبصرة

بويعولمّامحمّد".برجوعويكذّب،يرجععيسىأنيزعمممنأالعجب

إلىفنفاهأ،الرزقوبسطتالأرضخلقتإأنت:لهوقالإليهقامعليّ

الشيعة.وغلاةالقرامطةحيثالمدائنساباط

علثاإن:فقالتحؤلثممحضدوبرجعةعليئ،بتألمِهالسبئتةتقول

صذقنامامزةألفبدماغهاْتيتمونيقيلو:علياغتيلحمِنوقال.سيرجع

يقتله،لمملجموابن.فيهحائةالإلهروحلأن،يموتلاوهو،موته

السماءإلىصعدوأنه،عليبصورةوللناسلهتصؤرشيطانًاقتلوإنّما

ليملأسيعودالذيالمنتظرالمهديوهو،مريمبنعيسىصعدكما

الرعدوصوتالسماءفيحيّإنهجورًا.ملئتأنبعدعدلًاالأرض

علي.غضبقالوا:الرعدسمعوامافإذا،صوته

الفرسعاداتمنكثيرًاالدينإلىأدخلسبأابنأننلاحظهكذا

وأبنائه.عليتأليهإلىبالإضافةالأرواحبتناسخفقالوا،والمجوس
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لسببنوفلّةا

الكائناتفييتمثلاللهبأنالقائلةبالحلولتةيؤمنفكريمذهب

فيهايتبذىصورهيالظواهروسائروالعقلوالزمانالمادةوأننفسها،

(امأص/880677-امأص/632)410سبينوزاإلىتنسب؟الثهوجه

تاجزا،أبوهكان،أمستردامفيولد.يهوديأصلمنهولنديفيلسوف

والهندسة،الفيزياءوأتقن،والسياسيالدينيالتاريخمبادئعلىاطلع

تعزض.الديكارتيَةبالفلصمفةوتأثرواليهود،العربفلاسفةوعرف

إلىأذىمقاالدينتةالتقاليدمنالمتحزرموقفهبسببجضةلمضايقات

منهجًالنفسهفاختطالتأفلعلىعكف.اليهوديالكنيسقبلمنحرمانه

لاصفاتجملةنظرهفياللهبداحيث،الفكرتةالحلولتةإلىيؤديفلسفتا

هاتينأشكالفمجموعةالعالمأقا.والمكانيّهَالفكرمنهانعرفلها\،حذ

الصفتين.

علىقادروهو،الطبيعةوراءوماالأخلاقفيالعقلدورعلىوأكَد

ممكنالخلاصوأن.الإلهيللعقلوصورئاشكلئامطابقلائهاللهمعرفة

الإلهي.العقلمنقسمبطبيعتهاهينفسنالأن

السُّكونتة

كاهنأشسه؟عشرالسابعالقرنفيالمسيحتةعنانشقصوفيئمذهب

ا!/.ا'l-اماص/628)380مولينوسىديميغليدعىإسباني

1IRI.)م

فياللاهوتفيالدكتوراهشهادةنال،سرقسطةقربمونييزافيولد

الكمالإن:قالللضمير.فاحصًاواشتهرروما،فياستقزثمفالشيا،

ماكلوفي،الثهفيالتأفلفيالهادئبالاستغراقيبلُغانالروحيوالأمن
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كلإنَبحيثالكاملةبالسلبئةتتمتزانالنفسعلىويجب.مقذسهو

وخاطن.مسيءبللا،ضروريغيروكالهيعتبرأنيجببهتقومجهد

موحّدةالنفسأنبمالاله،التجاربيقاومأنيجبلاالإنسانأنواكد

أسوأإلىحتىنستسلموأننشاء،مابالجسدنفعلأننستطيعبالته

والخسيسة.الحقيرةالأعمال

اعتمَلتهثمفاضطهدتهمهرطقا،الكاثوليكيّهالك!نيسةاعتبرتهالسببلهذا

.الحياةمدىوسجنته

اص/125-ام651اهـ/60)1فينلونفرانسوابدعوتهقامتوفيولضا

صدى"تليماك"مغامراتلمؤئفهكان،فرنسيوأديبأسقفم(1715

عشر.الثامنالقرنفيكبير

السلفيّة

التخففإبان،الهجريالسابعالقرنفيظهرتإصلاحئةنزعة

السلفمناهجإلىبالرجوعنادت.الإسلاميالعالمفيالفكريوالجمود

نتيجةالشوائبمنبهاعلقمضاالعقيدةلتنقيةبالسنةوالتصعتك،الصالح

.انحرافاتمنذلكرافقوما،المذاهبتعذد

وكان،الأشاعرةوخاصة،المذاهبوسائرالسلفتينبينالجدالاشتذ

هذاشوكةقويتوقد،السلفمذهبعلىيسيرأنّهيذعيفريقكلّ

-2)661!/3تيميةبنأحمدالإمامبوجودالجديدالمذهب iأم-

فيإصلاحداعيةكان،بحزانولد،الإسلامشيخم(ص/7281328

دونوهوودزسأفتى،اللسانفصيح،والأصولالتفسيرفيواَية،الدين

إلىسبيللاإنهالقولإلىوانتهى،العقلأهلمنهجأنكر.العشرين

سلطانللعقلوليس،والسنّةالقرآنمنإلّابهايتصلوماالعقيدةمعرفة

وشزه،خيرهبالقدرالإيمانإلىودعا؟وتفسيرهالقرآنآياتتأويلفي
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بهوصفهبماأو،نفسهبهوصفبمايوصفشيء،كلخالقاللهوأن

كما،...والسخطوالرضاوالغضبالمحتةصفاتلهفأئبت،رسوله

منوالوجه،تشبيهأو،كيفبغيراليدإن:قالولكثهواليد،الوجهأثبت

انفردولكنه.والمشتهةالمعطلةبينوسالاموقفًااتخذوبهذا،كيفغير

الشركمننوعإنهوالأولياءبالأنبياءالتوشلعنبالقولالمذاهبسائرعن

.للإسلامالأؤلالأساصتعتبرالتيالوحدانتةالعقيدةوإفساد

هموإنمايذكرجديدبشيءيأتوالمالسلفيّينفإنحالكلوعلى

.بعدهمنالسلفتونعليهاسارأسسًاوضعواالذينللحنابلةامتداد

الوهابئة.هيللسلفثةامتدادًاتعتبرالتيالمذاهبأبرزومن

.""الوهابتة.انظر

السلبمانبّة

كانالذيالزيديجريربنسليمانإلىتنسبالزيدتة،منفرقة

جميعًا،الخلقبينشورىأمرالإمامةأنرأىإذالآراء،بعضفيمعتدلًا

ذلكمنوالقصد!المسلمينبينلاالخلق"بين:عبارةمؤثرًااستعمال

الإمامةانعقادصخةإلىذصبكما.أجمعينالناسبينالفوارقإلغاء

إمامةبصخةعليبنكزيدفقال،المسلمينخيارمنفقطبرجلين

إمامًا،بكرأباالأقةاختيارفيضيرًايرولم،الأفضلقياممعالمفضول!

اجتهاديًا.حفاالخليفةاختيارويسقي

فييتسامحلمفإتهوعمربكرأبيحقفيمتسامخاسليمانكانوإذا

حصلت،التيالاْحداثفييتدخللملأنهفيهوطعنفكفره،عثمانحق

المسلمين.بينالمأساةكانتلمافعلولو

علئا.لقتالهموالزبيروطلحةعائشةكفركما
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السليمانثة:آراءومن

تعالى.الثهصفاتمنوالرضاالسخط-

يقالولا،ويجوريظلمأنعلىبالقدرةيوصفلاتعالىالثهأن-

.ويكذبيظلمأنيستحيللائهيقدر

برقي.علاقتهتقزرالتيهيأتامهآخرفيللإنسانالعملأهمئةأن-

السبخنه

تنادي،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةفيظهرتهندتةطائفة

ناناكأشسهاوالهندوسيّة،الإسلاميّهالديانتينعلىقائمجديدبدين

قريةفيولدهندفي،دينيئزعيمام(،449!/538-أمص/946)873

اجتماعيّةمكانةذاتأسرةمنلاهور،إقليمفيتلوانديديبويري

عائلةعلىتعزفحيثأفغانيزعيمعندشبابهفيعملنسبئا.رفيعة

وطؤف،الديندرس.الإسلامئةالعادأتبعضعلىمنهاواطلع،مسلمة

اللَهأنمذعئااَها،ررؤياإثريبشرراحثم.والصدينةمكّةوزارالبلاد،في

يقومجديدبدينللتبشيربعدهاوعادأيامئلاثةاختفىثم.بذلكأمرهقد

لقب.والهندوسيّةالإسلامتةالديانتينبينبذلكمقرّثاالتوحيد،على

فيللسيخمعبدإنشاءهوبهقامعملأوّل.المعلّم:أيب"غورو!

إلىداعيًا،الطائفيالتعصّبونبذالإسلامأحبط)حاليًا(.الباكستان

!باباناناكديرهyبلدةفيودفنتوفي.الذاتونكران،والإخلاصالصدق

سورةعليهمكتوبمحفوظثوبلهيزالولا،الهندثةالبنجابأعمالمن

.القصيرةالقرآنتةالسوروبعضالفاتحة

تعاليمها:ومن،والزط،الجاتقبائلفيدعوتهراجت

.والأصنامالأوثانعبادةوعدمالتوحيد،إلىالدعوة-
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فهمويتعدّىشكل،لهليسيمول!،لاحيئواحدبإلهالايمان-

الغانج.بنهرالتطهيريجوزلاكمابصور،تمثيلهيجوزولاالب!ثمر،

.البناتوأدوعدمالبشر،جميعبينالمساواةإلىالدعوة-

الكهنوتيَة.نظامرفض-

البقر.لحموتحريمالخنزير،ولحمالخمر،إباحة-

بالتناسخ.الإيمان-

خمسة.العددتقديس-

التدخين.تحريم-

الخرافتة.والقصص،المعجزاتإنكار-

الأناشيدوإنشاء،الاَثاممنالنفسيطهر)الناما(الثهأسماءترديد-

بالته.الاتصالإلىيؤدّيذلككل،معلممنبتوجيهوالتأقل)كيرتا(

خلفه.إلىتتقلالمعلمروح-

فقط.واحدةمنالزواج-

بذلك:ويقصد،الخمسالكافاتحملةاسمعليهميطلق-

الملحد.إلىالمهدمنتهذيبأوقصقدونالثمعرتركوهو،كيسأ-

عندنفسهعنبهليدافعالسيخيبهيتمنطقالخنجر،وهوكاخ،ب-

الحاجة.

علىدليلأمعصميهفيحديديًاسوارًاالرجليلبسأنأيرا،Sبر-

الثه.لوحدانيّهواستذكارًا،الدروشة

رمزًاالسراويلتحتقصيرًاسروالاأيتبانايلبسأنأي،كريباند-

للعفة.

الكثيفة.شعورهملتسريحوذلك،المشطوهوكانجا،-!
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تولَىأنبعد،الجبالإلىفلجأوا،المغوللاضطهادالسيخئود!تعزض

أمرهمبدايةفيكانواالذينالمعئمينمنعددالمؤسسبعدقيادتهم

،عسكريطابعذاتسياسئةحركةإلىتحؤلواثم،روحيينمرشدين

-المغولضعفبعدالبنجابيحكمواأناستطاعوا

الإنكليزوبينبينهمعنيفةصداماتحصلتعشرالتامحالقرنوفي

الناسأشذبعدفيماأصبحواثم،كبيرةغرامةدفععلهمفرضواالذين

الجيشمن02%يشكلونالأولىالعالمتةالحربفيكانواإذ،لهمولاء

البريطاني.الهندي

مقاالهندوسوبينبينهمعنيفةصداماتحصلتالعشرينالقرنوفي

وقتلمعبدهمباقتحامأمرإعطاءعلىغانديأنديراالوزراءرئيسةحمل

اغتالوا،الاقتحاملهذاوانتقامًا.8491سنةوذلك،شخص0015حوالى

المسلمين،علىوالظلمبالتع!فاشتهروا.نفسهاالسنةفيغانديأنديرا

وشرقوماليزيا،،دلهىِوفي85%،بنسبةالبنجابفيحاليًايتواجدون

من.نسمةمليون15نحوعددهميبلغ..وكندا.وانكلترا،أفريقيا،

".صاحبوكاثرانتهإ،غرانت"آدي:كتبهم

والبهافريديّةالسيسانيّة

منرجلوهوخواق،زعيمهمالزرادشتتة،المجوسئةمنفرقة

أتباعهوأمرالنار،عبادةتركإلىدعائم،النيرانيعبدكاننيسابور،

الخمر.حزمكماوالأخواتوالبناتالأمّهاتوتحريم،شعورهمبإرسال

الهأصحابهفاذعىنيسابور،فيفقتله،الخرأسانيمسلمأبيعلىخرج

أعدائه.منوينتقمسيعودوأنهأصفر،برذونعلىالسماءإلىصعد

معتقداتهم:من
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الميتهَ.أكلعدم-

.الهرمعندإلاالحيوانذبحعدم-

.واحدةركبةعلىللشمسالسجود-

.والأخواتوالبناتالأمهاتتحريم-

الخمر.تحريم-

زرادشت.عطمهمالذينللملوكوتعظيمهم،زرادشتبنبؤةالإقرار-
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الشينباب

الشافعئة

بنإدريسبنمحمدالإماملىاٍتنسب،الأربعةالستتةالمذاهبأحد

وحُمل)فلسطين(،غزةفيولدم(402082!/-ما!/767)05شافع

سبعابنوهوالمَراَنوحفظعلومهتلفىوفيها،سنتينابنوهومكّةإلى

سنين.عشرابنوهوالموطأ"ةوحفظ،سنوات

،عشرةمنتسعةيصيبكانإذقريشأبناءأحذقفكانالرميفيبرع

أخذ.العربوأئامواللغةالشعرفيبرعكما،عشرةمنعشرة:وقيل

المحذثين.شيخأنس)1(بنمالكعنالحديثوأخذ،أئضتهعنالفقه

اليمن.فيالقضاءولي

بعدوالإجماعوالقياسوالسنّةالقرآنعلىالقائممذهبهنشرمصرفي

وفاتهإلىأذىمزمنبداءأصيب.المالكيللمذهبفيهاالسيادةكانتأن

وغيرها،الفقهيَةالمصتفاتعشراتوراءهتاركادفنحيثمصرفي

رجل،فيعلماءمجموعةكانإنه:عنهقيل.والأتباعالمريدينوعشرات

عارفًاوكان،الكريمالقرآنحفظإذ،عصرهمعارفبدائرةأشبهأو

والشعراللغةعنفضلًا،والحديثالكلاموأصول،والتفسير،بالقراءات

صلبًاكان،بالمدينةولدم(597أكل/97-م715ص/)39المالكيالمذهبصاحبهو(1)

ليحذثه،الرشيدهارونإل!هأرسل.فجلدهالمنصورعمجعفرإلىبهوشي؟دينهفي

أالموطآ".كتابله.دارهفيوقصدهالرشيدفأزعن.يؤتىالعلم:فقال
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...والرمايهَوالنجوموالطبط

وعلمه،الكريملشخصهالكاملاحترامهمعحنيفةلأبياَراءالشافعينقد

مالك.أستاذهاَراءوعارض،الشامأهلإمامالأوزاعينقدكما،الغزير

!:"الرسالةكتابهفيوردتالتيالفقهتةآرائهأهمتتلخص

الضاسخوبيان،والقياسوالإجماعوالسنةالكتابإلىالرجوع-

بينوسطًاموقفهفكان*..والخصوصالعمومومراتبوالمنسوخ

وهم،الحديثوأصحاب،حنيفةأبيأصحابوهم،-الرأيأصحاب

والتفكيرالفهمفيخاصسلوكلكلكانوقد،أنسبنمالكأصحاب

أصحاببعكسأفقوسعةجدلأصحابالرأيأهلفكان،والاستنباط

أخبارهمنومتمكنين،الرسوللأحاديثحافظينيعتبرونالذينالحديث

علممؤشسفاعتبر،الفريقينبينجمعالشافعيظهرولمّا.فقطوأعماله

علىأولًايعتمدكانإذبعد،فيمالمذهبهأساشاغداالذيالفقهأصول

وجوههاأظهرالتيالسنةعلىثم،الأحكامجميعفيالكريمالقرآن

هذهسذقدالشريفالحديثداممابالرأييؤخذفلماذا،الحديث

ولكن،بالإجماعبأسفلاسنةولاقرآنالمسألةفييكنلمفإن؟!الثغرة

منولكنبالقياسأيضًاويؤخذ؟المدينةأهلبعملمقثذاليىالإجحاع

السنة.أوالكتابمنأصللهيكونأنبذولا،توشعغير

وذلكالثافعيعندفباطلحنيفةأبوبهأخذالذيالاستحسانمبدأأما

النقلئة.الديثئةالأصولوبينبينهالعلاقةلانقطاع

والنميريّةالشريعيّة

يدعىرجلإلىالأولىتنسب،منهوليستاالإسلامإلىتنسبانفرقتان

"."النميرييدعىرجلإلىوالثانيةالثريعيأ،9
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النبيئ،:همأشخاصخمسةفيحلتعالىالثهأنالشريعيزعم

شاعرهم:يقولذلكوفي،والحسينوالحسن،وفاطمة،وعليئ

وفاطمَهْوابْئاهُماوالمُرْنَضَىالمُصْطَفَىالحاطِفهْالجحيمِنارَبهمأطفيخَمْسَةٌلي

أنهازعممنمنهم،خمسةأضدادولهم،آلهةهمالخمسةوهؤلاء

وعمر،بكر،أبو:وهم،مذمومةالهازعممنومنهم،محمودة

.العاصوابن،ومعاوية،وعثمان

فيه.حلقداللهأنالشريعىِادَعىثتمومن

نأواذعىالشريعيخطىعلىوسارالنميريقامالشريعيتوفيولضا

أيضا.فيهحلقدتعالىالثه

الشعيبيّة

الخارجي،محمدبنشعيبإلىتنتسب،الخوارجالعجاردةمنفرقة

بالقدر.قالتحينالميمونيّةمنتبرأ

الشعيبيّة:آراءمن

،وإرادةقدرةلهامكتسبوالعبد،تعالىاللهخلقمنالعبادأعمال-

كانتوإن،أثيبخيرًاكانتفإنشزًا،أوكانتخيرًاعنهامسؤولوهو

عوقب.شرًا

الثه.بمشيئةمخلوقالوجودفيماكل-

يّةلشمرا

يزعم:الذيشمرأبيإلىتنسب،المرجئةمنفرقة

بالقلبلهوالمحتة.لهوالخضوعبالتهالمعرفةهوالإيمانأن-

ولي!ى.الأنبياءحخةعليهتقملمماشيءكمثلهلي!واحدأتهبهوالإقرار

125



إيمانًا.الخصالهذهمنخصلةكل

كذا.فيفاسقوإنمامطلقًا،فاسفاليسالمئيالفاسق-

بالقدر.القول-

الله.عنالأزليةالصفاتنفي-

جمحتلأنهاوالجماعةالستةعندالمرجئةفرقأكفرالفرقةهذهتعتبر

والإرجاء.القدرضلالتيبين

الشميطئة

.ج:لفقرةا،تةقرلباا:نظرا

الشنتوّية

المقذسة"،"القؤةأينورميشى"،-كامي9بتعرفقديمةيابانتةديانة

وأالخئرهَ"،الأرواح)طريقأيتاو،!شينَأوشنتو!،9ببالصينوتعرف

الاَلهةإ."طريق

الجزرخلقامنهمااثنان،الاَلهةتعذدعلىتقوم،مؤشسلهايُعرفلم

منوسكانها،الأنثى"و"ايزانامي،الذكرأ)إيزأناجيوهما،الثمانثةاليابانئة

Gummuتنو""جمولليابانأمبراطوروأؤل؟نسلهما Tennuإلهةحفيدهو

نسلهوأنإلهًا،فاعتبر؟الإطلاقعلىالاَلهةأسمىنظرهمفيالتيالشمس

يعبدواأنالرعاياعلىيجبلذاعليها،وماالأرضبحكممفوّض

بأسرهالعالمضئمإلىوالسعيالولاء،لهويقذموا!الميكادو!الأمبراطور

وتعذد،الدينهذاعلىطرأتالتيالإصلاحاتوبرغم.واحدسقفتحت

للميكادو.الثمعائرويقيمون،الفكرةبهذهيؤمنونجميعًاظتواالفرق

ولضا.الرسميالدولةدينالشنتويةجُعلتالتامععشرالقرنوفي
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مبرّرالغزوبأنالاعتقادالشنتويّةعزّزتحدودهاتوسيعفياليابانشرعت

واحد.سقفتحتبرفتهاالأرضلجعلالسماءمن

الشنتويّة:تعاليممن

طريقعنإلايبلغلاالكمالوهذا،الكمالبلوغسبيلفيالجهاد-

والصبر.والشجاعةوالإخلاصالنقاء

-Ko-Jiكي"-جي-"كو:المقذسةكتبهمأهمومن Ki،،و"نيهونجي

Nihongi،للميكادو.الإلهيالأصلوعن،الخليقةعنيتحدّثاناللذان

لانيهونجي،:تعاليمومن

تحملوالأرضتغمرالسماءالأرض!،هووالعبدالسماء،هوالرقي-

تدفر.السماءفإنتغمرأدنالأرضحاولتفإذا

الصالح.وتشجيعالشزيرتعنيف-

إصلاحفيالترذدوعدم،الاخرينلدىالحميدةالخصالسترعدم-

المخطئ.

تحصلالصادقوبالتأمّل،معرفةذوييولدونالذينهمقليلون-

الحكمة.

لَافهة.أوكانتعظيمةالأمور،تستتبّاللائقالرجلوجودعند-

.الصوابأساسالصالحةالعقيدة-

والحسد.والامتعاضالغضبعدمإلىدعوة-

يهوهشهود

النصففىِالأميركثةالمتحدةالولاياتفيظهرت،نصرانئةحركة

ا!/)926راسلشارلالقسيدعلىعشر،التاسمعالقرنمنالثاني

أتَصل،.الحالميسمورأميركيتاجرابنام(،ص/1335169-م1852
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المقذسة،الأسفاردراسهَأخذوعنهمالمجيئين)1(بجماعة،حدثوهو

النبوءات.وخاصهَ

تاريختحديدباستطاعتهأد!توفمالمقذسةللكتبدراستهخلالمن

لهذهتواريخعذةتحديدبعدخابقدأملهأنإلا،ئانيةالمسيحمجيء

الغاية.

العالمنهايةفيهحذدمنشورًاأصدرام088سنةأنّهبالذكروالجدير

الناسمنلكثيرينفخاصارالتاريخوهذا،ام149سنةوذلكالشزير،

منالكثيرونصفىالأولىالعالميةالحرباندلعتولقا.صذقوهالذين

اعتبروهماإلّاالمالمنمعهميتركواولم،بأموالهموتصزفوا،أعمالهم

لمولقاالهواء.فيالرثلملاقاةيخطفونفيهالذيالوقتإلئكافيًا

ولمّا.حينإلىوركدواأتباعهفىِاليأسدبّ،وتنثؤاتهمزاعمهتصدق

الحائزةأنهاتدّعيمنهاكل،فرقعدةذاتهاعلىجمعتتهانقسمتتوفي

وحدها.الحقيقةعلى

:يهوهشهودمعتقداتمن

.الربلمملكةرئي!اوبالمسيحإلهًاب"يهوه،الإيمان-

بالإنجيل.الإيمان-

الله.خلقأؤلهووإنماإلهًاوليس،اللّهابنأي،يهوهابنالمسيح-

الدنيا.الحياةفيالجنّةوأنالأخير،باليومالإيمانعدم-

.الروحبخلودالإيمانعدم-

التيالبوءاتدراسةعلىعكف-م1822سنةمللرويليمبهاقاممحمدانيَةحركةهي)1(

ظنهخابولضا.م1843عاميأتيسوفالمسيحالسيدأنمفادهانظرتةإلىاوصلته

المسيحأنواذعت"المجيئين،؟اسمالى"المسيحمنتظريحركة9مناسمهاتحؤل

ظنها.خابوكذلئا،م0918عاميأتيسوف
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العالم.إلىثانيةالمسيحعودة-

المسيحأنالنصارىيعتقدالذيالعصروهوالسحيد،الألفيالعصر-

وشيكًا.أصبح،الأرضعلىفيهيملكسوف

سواهم.دونعليهممقتصرةالأخوّة-

العسكرتة.الخدمةيرفضون-

الوطني.العلمإلىالتحئةتأديهَيرفضون-

خدمةفيجادةوتسعىاليهود،عليهايسيطرفرقةوكأنّهاإليهانُظر

هم.مصالح

الولاياتفيالرئيسيومقزهم،العالمدولمعظمفييتواجدون

الدولفيوخاصة،نشاطهمالدولبعضمنعتوقد.الأميركصةالمتحدة

العربئة.

الشيطانيّة

النعمانبنعليبنمحمدجعفرأبيإلىشَسبالثميعة،منفرقة

غلاةمنمناظر،،فقيهم(ا!/06777نحو)تالرافضيالأحول

أسواقمنالمحامل"داطاقفيدكانفييعملصيرفيًا،كان،الشيعة

يأ"ستوق":فقالعليهفعرضوهدرهمفيمزةشكوا:قيلءالكوفة

ب"شيطانالوقتذلكمنذفعرف.الطاقشيطانإلآهوما:فقالوا،مزّيف

بيد.بذلكلقبهالذيهو:وقيل،حنيفةأبيللإماممعاصزاكان."الطاق

وأ(الطاق"مؤمن:فسموهلهانتقاصًااللقبهذااعتبرالشيعةمنفريقًاأن

علىو"الكلام!الاحتجاج"،منها:مؤلّفاتعذةلهمحمد".آل"مؤمن

.الخوار!"

مزأعمه:من
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+كيف:زيدلهفقال،بأعيانهمعليهممنصوصلأشخاصالإمامةإن-

أبي؟لييذكرهولمأنا،أعرفهولاهذا،أنتتعرف

الجسم.يفعلأنيصحالعبدوأن،أجسامالعبادأنفيالهشامتةثارك

لأنوذلك،فقطوأرادهاقذرهاإذاالأشياءيعلمولكنه،بنفسهعالموالله

يقذر.حتىشيئًايكونلاالثميء

فإذا.عبادهلبعضاللهيمنحهاأنيجوزاضطرار،كلهاالمعارف-

المعرفة.عنهمومنعالإقراركلفهمالبعضوأعطاهاالبعضرمنعها

الشيعة

وآلطالبأبيبنعليئالإمامأتباعهم:واصطلاخا،الأتباعهمةلغةً

بعدأتباعهاوكثر،عفانبنعثمانزمنفيواضحبشكلظهرت.بيته

عندئذ.المسلمينعلىخليفةسفيانأبيبنبمعاويةنوديعندما،وفاته

أنصارهفسمّيمعاويةإلىيدعوأحدهما:فريقينإلىالمسلمونالق

لوولكن.الشيعةأنصارهوسقي،عليئإلىيدعووالاَخر"،"الأحزاب

الرسولوفاةمنذظهرتقدالتشئعبذرةلرأيناالوراءإلىقليلًاعدنا

جماعةإنحيث،المسلمينعلىخليفةالصذيقبكرأبيواختيار)!خَعَ(،

لأبيالبيعةتمتعندماولكن.بالخلافةسواهمنأحقَعلتيًاأنرأوامنهم

الدينتةواجباتهيمارسظلبلساكنًا،يحزكولم،بيتهعليئالتزمبكر

علىتطلقأصبحتحتىبعدفيماالفكرةتطؤرتثم.وجهأكملعلى

.بعدهمنبنيهوفي،الخلافةفيوأحقيته،بإمامتهوقالوا،عليئأتباع

دينتهَعقيدةالتشئعأنيرىالمسلمينفبعضأمرمنيكنومهما

يذهبونفالذين،خالصةسياسئةفكرةالهايرىالآخروبعضهم،خالصة

فعليئمولاهكنتُ"من:الشريفالحديثفحختهمدينيّةعقيدةأنهاإلى

العلممدينةأنالاوالحديث"،عاداهمنوعادِ،والاهمنوالِاللهتم،مولاه
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مشافق".إلايبغضكولا،مؤمنإلآيحتك"لاوالحديثبابها"،وعليئ

لاالإسلامأنفحجّتهم،سياستةفكرةالتشمعأنإلىيذهبونالذينأفا

اعتقادهميدعموالذي".يورثونلاودؤالأنبياء،الأقربينفيالرياسةيقز

الهملاعتقادهموذلكعليئ،لاَلالتشيّععلىالفرسإجماعهوأيضًا

فيأسيرةوقعتأنبعدإيزدجرد!ابنة"سلافة!تزوجالذيالحسينأنسباء

هذااعتباريمكنفهكلما-العابدين"زينأنجبتوقد،المسلمينأيدي

؟!خالصةسياسيةفكرةأوعصبتةغيرالتشئع

والتعذيب،الشنكيلمنالبيتبآلحلّماوجدناالتاريختتتعناماوإذا

فرقإلىالشيعةتفزقتفقد،وتفريقتشتّتمنأتباعهمأصابوما

الاَخروبعضها،والاعتدالالقصدالتزمفبعضهاالحقائد،ومتباينةمتعدّدة

وبعضهم)رض(-عليئبألوهتةنادىبعضهمإنحتىالغلوّ،إلىجنح

رضوىجبلفييعيشبل،يمتلمحيّالحنفئةدابن"محمدأنإلىذهب

اذعىمنومنهمالماء،منوعينالعسلمنعينوعنده،الحجازفي

النبوّة.اذعىثتمومنلنفسهالإمامة

وبينبينهمخلافًانجدلافإننا،والاعتدالالقصدالتزمواالذينأقا

العباداتوفروعبالاجتهاد،تتصلقليلةمسائلفيإلّاالسنةأهل

القرآنئة.الاَياتبعضوتفسير،والمعاملات

والشيعة،عشريّةالاثناأو،الإمامتةالشيعة:الشيعةفرقأهمومن

مادتها.فيمنهاكلًأانظر.الزيديةوالشيعة،السبعتةأو،الإسماغيلتة

والنبؤة:الإمامةفيالشيعةاَراءمن

ذلكفيخالفهموقد)ع!يه(،النبيئبعدبالإمامةالناسأولىعلئاأنّ-

كترتيبهمالفضلفيالراشدينالخلفاءترتيبإنّ:قالواإذالمسلمينسائر

الخلافة.في
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وكبيرها.صضِرهاالذنوبمنالإمامعصمة-

وأتابوإنظالمًاأومذنئاأومشركًا،كانمنللإمامةيصنحلا-

أسلم.

للإمامة.شرطالعدالة-

الخلق.جميععلىإلأنبياءتفضيا-

والتقؤل-والبهتانالكذبعنمعصومونأنهم-

منبالوحيجاءالسلامعليهجبريلوأن،عليئلاالنبيئهومحمد-

الرسالة.أداءفىيحنولمربئ

الشيعة:معتقدا!ومن

وعدالته،،اللهوحدانئة:وهي،للدينالأساسئةبالمبادئالإيمان-

الق!يامة.ويوم،عشرئةالاثنيوالأئمة،ونبوءاتهوالنبيئ

جميعًا.تعودوإليه،لمخلوقاتهالحياةواهبهواللهأن-

يبقىلا،أزليئسرمديوهو،الكمالتهَالصفاتجميعتعالىدنَهأن-

51.لسوشيء

له.شريكلاواحدأنَه-

الشيعة:غلاةمعتقداتومن

جسمًا.دتهجعلأي،التج!سيم-

شاء.متىيغيرهثمشيءدثهيبدوأنأيالبداء،-

القيامة.يومقبلالدنياإلىالأمواترجعة-

والملائكة.الأنبياءعلىالأئمةتفضيل-

ماتمطلقًاجهلًاالإمامجهلوقدماتفمن،الإماممعرفةوجوب-

جاهلتة.ميتة
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.الغيوبعلآمالقائمالإمام-

الصمرائع.فييكونكماالأخبارفييكونوالمنسوخالناسخ-

أبدًا،الناريدخللنمذهبهميذهب)منلمخالفيهمالوعيدإثبات-

".العجينمنالشعرةلُسلكمايسفهمسوفاللهفإندخلوهاوإن

.مؤمناتكنّوإنمخالفيهمنساءسبي-
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الصافىباب

المندانبّونالصابئة

الكواكبقذسوا.لهمنبىالسلامعليه"يحى")1(أنيعتبرونجماعة

فيواستقزوا،حزانإلىوهاجروا،فلسطينفييقيمونكانوا،والنجوم

.وإيرانالعراقجنوبي

عنكثيرةموضوعاتوفيه،العظيمالكتابأيالكنزارتا،:كتبهممن

إديهيا!و"دراشة.السلامعليهآدمصحفأنهويعتقدون،العالمتكوين

السريانتة.منقريبةسامتةبلغةوغيرهما.وسيرته"يحيى"تعاليمأي

معتقداتهم:من

.بالحواسيدركلا،الكونخالقواحدبإلهالإيمان-

أنّهمغير،الإلهفعليفعلواأنعلىقادرينشخصًا036بالإيمان-

عالمفربمملكتهمنهمولكل،الغيبيعرفون،ملائكةولاباَلهةليسوا

نوعهم،مننساءمنوتزؤجوا،فخلقهمبأسمائهمالثهاختارهم.الأنوار

يلفظأنبمجزدويتناسلونالحثة،الكائناتكسائرمخلوقينغيرأي

منهم.واحذاوتلدفورًاامرأتهفتحملكلمةأحدهم

القرآنفييحمصوهو،المسيحانباءمن.واليصاباتزكرياابنالمحمدانيوحنْاهو)1(

بالماءيحضدالأردننهرشاطئعلىظهر."أالسابقفسميئالمسيحبمجيءبثتر.الكريم

"هرودتة".زوجتهمنبتحريضهيرودصرأسهقطع.للتوبة
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للملائكة.مسكنالكواكب-

وقبيل،الزوالوعند،الشروققبيليومئا:مراتثلاثالصلاة-

.الغروب

الجارية.المياهفيالطهارة-

فيبالانغماسخطيئصهاعنالتكفيروبإمكانها،الزانيةالمرأةهجر-

.الجاريالماء

بالتناسخ.الإيمان-

.الزوجاتتعذد-

الأخلالَيّة-والانحرافات،القاسيةالظروففيإلآالطلاقعدم-

الأكبر.للابنالميراث-

الأحد.يوميقذسون-

حببّونلصاا

علىانكلترافيعثرالسابعالقرنفيظهرت،بروتستانتئةدينيةفرقة

فيتبشيرتةبدعواتقامالذي19I1(-ام)624فوكسجورجيد

باللّهالاتصالأنإلىداعيًا.وغيرهاواسكوتلنداوإيرلنداالشمالتةأميركا

نفسه،الشخصطريقعنوإنما،الدينورجالالكناثسطريقعنيتملا

.عديدةمزاتوسجن،الإنكليزئةالكنيسةفاضطهدته

تعاليمه:من

إلىارتدادًااعتبرهاالتيالدينئةالطقوسمنوالتحزر،الحربعدم-

الكاثوليكئة.الكنيسة

!.اللهلكلمة)ارتجفوا:زعيمهملقولبالمرتجفين،ةأتباعهعرف
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الصالحيّة

مأ!/718.).حيئبنصالحبنالحسنإلىتنسب،الزيدتةمنفرقة

الكوفةفيمتخفئاماتمتكئمًا،مجتهدًافقيهًاكالنم(،اص/68785-

وعلمائها.الزيديّةالشيعةكبارمنيعتبر.المهديمنهربًا

الصالحيّة:آراءمن

بالإمامة.وأولاهم)!(،الرمسولبعدالناسأفضلعلئاأن-

منهتبرأ:وقيل.عثمانأمرفيوتوففواوعمربكرأبيخلافةصخة-

.بكفرهفحكمعهدهفيحصلتالتيالأحداثبعدصالحابن

الأفضلكانإذاوالأفضلالفاضلوتأخير،المفضولإمامةجواز-

بذلك.راضيًا

السيف.وشهرواتزفدواالذينعليئلأولادالإمامة-

مختلفين.قطرينفيإمامينوجودجواز-

النار.فيخالدالكبيرةصاحما-

الدنيا.إلىالأمواترجعةعدم-

البترئة.آراءمعالصالحتةآراءاتفقت

.أ"البترئة:انظر

بنصالحإلىتنسب،القدرئةالمرجئةعنانبثقتأخرىفرقةوهناك

منها:أموربعذةالمرجئةعنانفردالذي،الصالحيعمرو

به.الجهلهووالكفر،الإطلاقعلىبالنَهالمعرفةهوالايمان-

لثه.والخضوعالمحئةهيالمعرفة-

عبادهَ.ليستوالصلاة،عبادةبالثهالايمان-
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الصفربّة

بنزيادة:وقيلالأصفر،بنزيادةإلىتنسب،الخوارجمنفرقة

نظرفيلأنهمالصاد()بكسربالصفرئةولفبوا.الأصفربنزيادأو،صفار

كثرةمناصفزتقدوجوههمإن:وقيل،الدينفيصفرًامعارضيهم

.العبادة

أقلوكانت،معاويةبنيزيدعهدفي،الأمويالعصرفيظهرت

الأزارقة.منتطزفًا

مدينةوكانت،والأوسطالأقصىالمغربفيالمذهبهذاانتشر

القبائلبيندعواهملبثينطلقونالدعاةكانمنها؟لهقاعدةالقيروان

البربر.وخاصة

:الخوارجفرقسائرعنبهاانفردواالتيآرائهممن

مؤمنين.كانواإذاالقتالعنالقعدةتكفيرعدم-

النار.فيوتخليدهموتكفيرهمالمثصركينأطفالقتلعدم-

ويسضىالمحصناتوقاذفالسارقعلىالحذوإقامة،الزانيرجم-

مشركًا.ولاكافرًالاقاذفا!9و"سارقًا!

العمل.دونالقولفيجائزةالتقية-

التقثة.حالفيواحدسهمالصدقاتجميع-

كفر:والكفركفران،الأوثانوعبادة،الشيطانطاعة:شركانالشرك-

الربوبئة.بإنكاروكفر،بالنعمة

المسلمين.دماءإباحةعدم-

والذزتة.الشاءسبيعدم-

.حربدارالمخالفينداراعتبارعدم-
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.السلطانمعسكرقتالإباحة-

الصلتبّة

بنصلتأو،الصلتأبيبنعثمانإلىتنسب،العجاردةمنفرقة

الصلت.أبيبنالصلتأو،عثمان

بهماستجاروإذا،مسلمفهومذهبهمفىِدخلمنأنالفرقةهذهتعتبر

أجاروه.مسلم

لصوفبّةا

كرذةنشأت،الفتوحاتبعدالإسلاميالعالمفيانتشرتدينئةحركة

قوامهاالملاذ،وضروبالترففيالناسبعضلانغماسمضادةفعل

إلىالوصولفيطمعًاالروحيةالرياضاتمنلأنواعالنفسإخضاع

ءوالمشاهدةبالكشفالثهمعرفة،المطلقةالحقيقتةالمحرفة

إليهذهبماأقربهاولعل،اللفظةهذهأصلفيالاَراءتضاربت

يرتديالذيهوفالصوفيئ،الصوفمنمأخوذةإنهابقولهنولكدلهأا(

.الصوفغليظ

الاسلامي:التصؤفعواملومن

إلىتدعوآيا!الكريمالقرآنفينجدحيث،الإسلاميالعامل-

)يالَعالىكقوله،الاَخرةالحياةلكسبوالسعيالدنيا،عنالإعراض

لَفْعَلْومَنْالنّهذِكْرِعنأوْلادُكُمْولاأمْوَالُكمْتُلْهِكُمْلاآمنواالذينأتها

فيولد،ألمانيمستشرقام(039ص/0135-م1836ا!/)253نولكدلهتيودورهو)1(

".القرآنأتاريخكتابله.الامتةاللغاتفياشنغلهمبورغ
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ومراقبةالذكر،إلىتدعووآياتالخاسِرُون!)1(،هُمُفأولئكذلك

بحَمْدِ)وسَتحْمذهبهمعليهابنواطرائقالمتصؤفوناتخذهاالتيالنفس

النهارِوأطرافَفصئحْالفَيْلِآناءِومِنْغُرُوبِهاوقَبْلَالشمسِطُلُوعِقَبْلَرَتَكَ

والرضاالحبأفيواَياتأذكرْكم!)3(.و)اذكُرُونيتَرْضَى!)3(،لعقك

عنهمالثهُو)رضيويحئونه!)4(،يُحئهُمْبقَوْمٍاللهُيأتي)فسوف،والقرب

إلىوذهبواالوريدِ!)6(،حَبْلِمنإليهاقربُو)نحن(،عنه!)ْورضوا

ووحدةالحلولفيلنظرتتهممصدرًاالقراَنفيفوجدواذلكمنأيعد

عليم!)7(.شيءٍبكلوهووالباطنُوالظاهرُوالاَخرُالأؤلُ)هوالوجود

والطهر،،القداسة:هيأربعةأمورفيالمنحصرالهنديالعامل-

والمسكنة.،والصدق

الذينالمس!يحئينبالنسّاكالمتصؤفونتأثرإذ،المسيحيالعامل-

.الإسلامدخلهاالتيالبلادفيمنتشرينكانوا

العقلإنَالقائلةالفيضنظرتةعلىالقائمةالحديثةالأفلاطونئة-

موجودفكل،أعلىإلىاْسفلمنتشؤقهووالفيض.الثهعنصورة

.-.للفيضسببًاشوقهفيكون،علَ!تهإلىيتشؤق

امتزجزرادشتيفارسيعنصرالحقيقةفيوهو،الإشراقيالعامل-

.9:فقونلمناا(1)

.031:طه(2)

(r)251:ةلقرا.

.57:ةئدلماا(4)

Irvئدلماا(5) : s8:لبينةوا؟22:لمجادلةوا؟101:بةلتووا؟.

.61:ق(6)

.3:يدلحدا7()
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العقلتةالأنوارظهورهووالإشراق.الأفلاطونيبالمذهبالعربعند

تجزدها.عندالأنفسعلىبالإشراقاتوفيضانهاولمعانها

الجنيد)2(،القاسموأبو)1(،المصريالنونذوالمتصؤفينأبرزومن

حامدوأبوالحلأج)4(،منصوربنوالحسين)3(،البسطاميزيدوأبو

وغيرهم.()ْالغزالي

الصوفئة:المدارسومن

...والبكاؤونوالزقادالن!تاكأصحابهاالزهد،مدرسة-

يكفيلاوحدهالعقليالمنطقتعتبرالتيوالمعرفةالكشفمدرسة-

فسَراءى،الروحتةبالرياضةوإنقا،الحقيقةوإدراك،المعرفهَتحصيلفي

الجهل.غشاوةبصيرتهعنتنكشفأنبعدالعقلمرآةفوقالحقائقله

كلوهوشيء،كلفيالثهأنعلىتقومالتيالوجودوحدةمدرسة-

شيء.

)?(

)2(

(r)

)4(

)0(

o)مصريمت!صؤف ar77!؟ M mفيوطؤف،إخميمفيولدم(ص/2985كار-م

بالزندقةاتهم.التصوَفإلىانصرفثم،منهمفتعفمالعلماءمنبعديدوالتمَىالبلاد،

الأبرا.،الركن:!ابل.ع!أفرجثم،وسجن

معتدلًا،كانالمثايخ،بهضيخلقبببغداد،ولدم(،909ص/792)تعراقيمتصؤف

الافعي.المذهبعلىيفتي

حياتهمحظمقضىم(،874ص؟/.26)تالهجريالثالثالقرنمتصؤفيأشهرمنهو

طريقعنبالثهالاتحادإلىالوصولحاولال!كر،أهليمثلإنه:وقيلمتصؤفا،

،.شأنيأعظمماسبحاني5:القولإلىفتوصلوالتوحيد،والغناءالتجريد

تخريجه.تقدم

فيبطوصولدام(،اص/50511-امص/560)045الإسلامبحخةلقبمتكقم

فيدزص.والفلسفةوالكلامالفقهدراسةإلىانصرفثمصوفيةنشأةلأ،خراسان

منو)المنقذ"،الفلاسفةتهافت5منها:كتب،عدةلهببغداد.ال!نظامتةالمدرسة

.الضلال
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فيه.حاذاللَهأنالمتصؤفيعتقدحيثوالحلولالاتحادمدرسة-

الصوفتة:طرقومن

إمامم("\66هـ/56ا)تالجيلانيالقادرعبدإلىتنسب،القادرية-

فيزاويةلهفشح؟عصرهعلوممنكثيرعلىاطلع؟جيلانفيولدكبير،

والتق!ثئف.الغريببمحتةأتباعهأوصىبغداد؟

.!الرحمانيوالفيضالرتانيالفتح9:له.الكراماتمنالعديدإليهنسب

بنيمنام(ص/58.185)تالرفاعيأحمدإلىتنسب،الرفاعئة-

.الكراماتبعضإليهنسبت،النفستةالرياضةكثيرزاهدًا،كان،رفاعة

اَسيا.غربفيطريقتهانتشرت

t-vt-&-/-امص/irr-237)الدسوقيإبراهيمإلىتنسب،الدسوقتة-

جميعمحتةإلىيدعو،الهجريالسابعالقرنمتصوّفيمنام(،277

.وأمرهالشيخمرادتحتوالسكونوالتسليمالخلق

-أم)395!/691الثاذليالحسنأبيإلىتنسبالشاذلتة،-

؟عديدةمزاتحخع،تونسفيونثصأ،مرسيهفيولدأم(656!/257

واليمنمصرفيطريقتهانتشرتوالذكر؟العلمعلىطريقتهتقوم

أفريقيا.وبعضومراكش

البخاريمحمدبنمحمدالدينبهاءالشيخإلىتنسب،ال!نقثبندتة-

طريقتهم(،\rnn/71°ا-امص/6181022نقشبند!ب)شاهالملقب

الغربتة.وآسياالهندبلادوبعضفارسبلادفيانتشرت،كالثماذلتةسهلة

واعتقاداتها:الصوفتةاتّجاهاتمن

وعنالمادةعنمنزّهةالإلهئةوالذاتالوجود،ووحدةالتوحيد-

هووالحالمجزافًا،الكونيخلقلم،الحقهوواللَه-الصفاتجميع

عالموالإنسان.المراَةمنالصورةأو،الشمسمنكالظلّأواللهتجئي
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مصغر.

بقوله:)1(عربيابنلخَصهاوقد،الأديانوحدة-

لرهبانِوديرْلغزلانٍفَمَرْعًىصورةٍكلًلَابلأقلبيصَارَلَقَدْ

لقرآد!وصُحْفتوراةٍوألواحُطائفٍوكعبةُلأوثانٍوبَيْت

وإيمانيدينيفالحثركاثبُهتوخهتْأنىالحُسثبدينِأدينُ

القلص.فيالنوربقذفوذلكوالبقاء،والفناءوالجذبالتجقي-

والوجد،الفناء،:منهاعديدهَبأسماءالجذبعنالصوفيونعتروقد

والسكرء،والغيبة،والشرب،والذوق،والسماع

1(.المستنبطاتإعلمعندهمصارالذيبالتأويلقولهم

طريقغيرعنولكنممكنةالحقحِقهَومعرفة،بالعقلالثقةعدم-

.الحواس

.الشرعأمربماالالتزامضرورة-

أخذالذيالشيخبواسطةإلّايأتيلاالذيالروحيالتأثيرمنبذلا-

ش!يخه.عنالطريقة

الصياميّة

الدنياطتباتعنالامساكعلىتقومالزرادشتئة،الديانةمنفرقة

عنوالإعراض،العفةوإيئارألنار،وتعظيمالعبادةإلىوالانصراف

الذبائح.

فيولدام(245ص/638-ام)056!/165الإطلاقعلىالعربمضصؤفيأشهر)1(

المذاهبعلىواطَلعإشبيليةفيعلومهتلفىالأكبر،بالشيخلقب)الأندلس(،مرسية

له.الحلمرؤادحولهوتجمعالبلادفيطؤف.الصوفتةحلقاتإلىوانضتم،الفلسفتة

أ.الحكموأفصوصالمكَيةا)الفشصت:منهاعديدةمؤقات
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الضادباب

اهـتةلضرا

نحو)تعمروبنضرارإلىتنسبالقدرتة،المرجئةمنفرقة

القولفيخالفهمانهإلا،المعتزلةكبارمنقاضبىم(508ا!/نحو09

أهلجارى.فهربعنقهبضربعليهحكم.وطردوهفكفروهبالإمامة

الفعل،قبلالاستطاعةْفيالمعتزلةجارىكما،آرائهمبعضفيالسنة

المستطيع.بعضإنهابقولهعليهموزاد

منها:الأمور،ببعضوانفرد

سادسة.بحاشةالمؤم!نينقبلمنالقيامةيومتعالىاللهرؤية-

السادسة.بحاشتهالمؤمنيراها،غيرهيعرفهالاماهيةودثه-

كفهاالعامةسرائرلعلأدريلا9قائلًا:المسلمينعافةفيالشك-

وكفر".شرك

النبطيقدمنا،ونبطيئقرشياجتمعإذاحتى،قريشغيرفيالإمامة-

الشريعة.خالفإذابسهولةخلعهويمكنأضعفلأنه

ا.م-ديانوالأالمذابقاموص145





الطاءباب

يّة(لتاوا)لطاوتةا

القرنإلىترجعوهي،الصينيينمنكبيرعددبهايدينفلسفتةعقيدة

-.م؟ق)406تسو-لاوالأرجحعلىأشسهاالميلاد،قبلالسادس

،كثيرةأشياءعنهوأخذبه،فأعجبكونفوشيوسعاصر.م؟(ق531

.أخرىفيوخالفه

فيالأمبراطوريللقصرالتدوينئةالوثائقثةالادارةعنمسؤولًاكان

حتىالبلادفيوالتجوالالتأفلإلىمنصرفامنصبهعنتخفىثم،عصره

لرغبةانصاعأنبعدإلأتجاوزهيستطعفلمالكبير،الصينسوربلغ

مبادئهخلاصةيتضمنالذيأكينغ-تو-إتاوكتابهودوَن،حارسه

إحدىعنعبارةالكتابوهذا.بالمرورلهليسمحالحارسإلىولَذمه

أيضاويشتمل،للطاوئةالمقذسةالنصوصوهي،سْعرثةمقطوعةوثمانين

محتروهو؟الطاوئةأمورزماميمسكالذيللحاكموأمثلة،عامةقواعد

ذلكأنإذ،والمتناقضةالغامضةالاَراءمنكبيرعددعلىلاحتوائه

سنهَ،ألفيخلالطالصينيالفكرفيتؤثرالاَراءهذهظتت.لذاتهمقصود

ادّعىالذيشانغأسرةزعماءأحديدعلىالتعديلاتبعضعليهاطرأثم

المعفمنفسهفسئ،الطاويالدلِنلإصلاحالربّمنجاءهقدالوحيأن

.السماوي

!ماليزياتايوانوفي،الصينأنحاءمخملففيحاليًاالطاويونيتواجد
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.وبانكوكوسنغافورة

الطاوية:آراءمن

الخلاصلبلوغالفطرةإلىوالعودةالدنيامغرياتمنالتطقر-

اْوجدالذيالشاملالكونيالمبدأوهو)طاو(،الأسمىبالمبدأوالاتحاد

بالعقل،إدراكهيمكنلاالأبد.إلىوسيبقىفيهواستمز،الزمانقبلذاته

شخصيئ.لامطلقلأنه

المراتب.أعلىهوالعلياوالذاتالمتصوّفبينالتامالاندماج-

الحالةإلىيصلاْنبإمكانهالحقةالمعرفةإلىالإنسانارتقىإذا-

.حياةولاموتلاحيثالأثيرئة

النظرياتشؤهتهاالتيالبرشِةالفطرئةالطبيعةحياةإلىالارتداد-

والقوانين.الأخلاقتة

بغيةالعلميئوالطموحالحركةمنوالتقليلالعملعنالامتناع-

)طاو(.منيقزبالذيالأصليالفراغمنالاقتراب

التأفلهيوأتراحهاالحياةعذاباتمنالإنسانلإنقاذوسيلةخير-

الأوليّةالطبيعةفيالدخولعلىقادرًاحكيمًامنهتجعلاناللتانوالعزلة

،طاوإ.بالاتحادوعلىالبسيطة

إلىيصعونفراحوا،القداسةمننوعالعمرطولأنالطاويّونيعتبر-

(،السنينمئاتالعمرإطالةبإمكانئةالقولإلىبعضهم)وذهبالخلود،

وروحيّة.جسدئةخاصةورياضاتتدريباتبواسطةممكنالخلودوهذا
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العينباب

يّةلعبادا

ضئة.بال!ا:نظرا

العببدبّة

تمثلوكانت،الكميتعبيدإلىتنسب،القدرئةالمرجئةمنفرقهَ

الكوفة.موالي

آرائها:من

)!(:الرسولقول!وحختهم،إنسانصورةعلىتعالىاللهأن-

".الرحمنصورةعلىاَدمخلق9

اَثام-.مناقترفمايضرَّهلمتوحيدهعلىالعبدماتإذا-

محالة.لامغفورالشركدونما-

لعجاردةا

عطئةأتباعأحدعجردبنالكريمعبدإلىتنسب،الخوارجمنفرقة

:بالقولوتفزد،آرائهمبعضفي""النجداتوافق)1(؟الحنفيالأسودبن

.بالتقوىعرفواإنالخوارجمنالقعدةتولي-

القحدة.كفروالأنهمالأزارقةعنافترقم(،596كل/75)نحوالخوارجعلماءمن)1(
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اَبائهم.معالنارفيالمشركينأطفال-

واجبة.وليستفض!لةالمخالفيندارمنالهجرة-

يقاتل.لامنيقتلولا،قتلإذاإلاالمخالفينأموالاستباحةعدم-

بالكبائر.الكفر-

فيبينهمنثأالذيالخلافنتيجةكثيرةفرقًاالعجاردةافترقوقد

الفرقهذهوأهم،المخالفينبأطفاليتعققوماالعبد،وقدرةالقدرأمور

هي:

والأطرافيّة.،والحمزتة،والميمونئة،والصلتئة،الثصعيبيّة-

مادتها.فيمنهاكلًأانظر

العجيلئة

اعتبرتهالذيالعجليبنانبنعميرإلىتنسبالخطابئة،منفرقة

مات.يموتونإنهمقالواولكئهم،الخطابأبيبعدالإمامبائهفرقته

الكناسة.فيصلبًا

افرةلعذا

شخصفيحئتقداللهروحإنّقالتالتيالحلولتةالفرقمنفرقة

ت)الشلمغاني(عليبن)محمدالعذافرأبيابنإلىتنسب،إلفاواعتبرته

وأحرقتفقتل،دمهفأبيح،قومتبعهإمامئاكان،متأتهم(349ص/322

أتباعه.يقذسهاأنمنخوفاجثته

أقواله:من

.القدسروحنفسهمسقئافيهحاذاللهأن-

الموتىءيحعيأنَهاذعى-
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بعضفيهأباححيث،السادسة"الحاشةسقاهكتابًالأتباعهوضع-

.ماتالمحز

فيهن.نورهإيلاجفيطمعًاحرمهمأتباعهلهأباح-

العلمانتة

كانتأنبعدأوروبافيظهرت،الدينغيرعلىالحياةإقامةإلىدعوة

عثرةوحجر،باَرائهممستبذينكانواالذينالدينرجاللسلطانخاضعة

بماقالواعندمابالهرطقةالعلماءمنعدذافاتهموا،والعلمالتطؤرأمام

صراعفنشا،الموتحتىالتعذيببعضهمنصيبوكان،رأيهميخالف

ثورةعقبفرنسافيلادينتةحكومةولادةإلىأذىالفريقينبينعنيف

الإلحادإلىتدعونظرياتوظهور،مساواةأخؤة،،حزتةشعارها:

البيولوجي،التفكيرفيثورةأحدثتالتيوإدارون")1(التطؤركنظرتة

ظهورإلىيؤذيمفا،البيئةمعتكتفًاالأكثرأوالأصلحبقاءعلىوتركز

التطؤرمراحلمنمرحلةوالقرد.قبلمنمعروفةتكنلمجديدةأنواع

البعثإنكارعلىالقائمة)2(نيتشهوفلسفةآخرها،الإنحمانكانالتي

الارتفاعنحووالاتجاه،العبادةعنالانصرافإلىوداعئا،والحساب

زعيم)3(ماركسوكارل"،الأسمىإالإنسانمرتبةبلوغحتىبالذات

فيالطبيعةعلماءأبرزمن،بريطانيام(882!/0013-م9518!/221)5بالطبيحةعالم(1)

.الألواع""أصل:كتابله.والدينيالعلميالتفك!يرفياثزاوابحدهم،عشرالتاسعالقرن

بروتتانتا،دتسًاأبوهكانام(،009اكل/318-م1844اهـ/)026المانيفيلسوف21(

:كتابلهالاذمئزاز.إلىبهوانتهى،عمرهمنعثرةالثامنةفيوهوالكرهساو

6.زرادشتاهكذاْتكنم

ابعد،يهوديم(0131883!/0-م1818اكل/)233اقتصادوعالماجتماعيفيلوسف(3)

المتحففيالدرسعلىانك!ثحيثلندنإلىوشخصوفرنسا،ألصانياعن

".المالإرأس:كتابله.البريطاني

151



إلىوالداعي،للتاريخالماديالتفسيروصاحب،العالمئةالعمالئةالحركة

زعيمسارتر)1(بولوجان،الشعوبأفيونالدينتعتبرالتيالشيوعتة

عشر،التاسحالقرنفيأوروبافيالعلمانيةافتشرت.الوجوديةالمدرسة

العالم.دولمعظملتشملوانتقل!

العلمانتة:معتقداتمن

ولكنبوجودهيؤمنوبعضهم،الكونخالقإلهوجودبعضهمينكر-

.الإنسانبحياةعلاقةأتةلهلي!

الروحتة.القيمسلبئة-

.الأسرةكيانوهدم،الأخلالَتةالفوضى-

.المرأةتحرير-

الدولة.عنالدينفصل-

سلطانتحتالمطلقالعلمقوامه،ماذيأساسعلىالحياةإقامة-

العقل.

لعلونونا

طالبأبيبنعليئالإمامسلالةمنالمتحذرينعلىيُطلقاسم

الإمامةوأن)!رو(،الرسولوصيئبائهيؤمثونالذينأتباعهأو)رض(،

أؤلهمعشر،اثناوهم،معصومونالأئمةوأنكالنبؤة،إلهيمنصب

الحيئ-المستورالعسكريالحسينبنمحمدالاماموآخرهمعليالامام

جورًا.مُلئتأنبعدعدلًاالأرضيملأحتىعودتهتُنتظرالذي

مارسام(.اكل/004859-اماكل/509)323فرنسيمسرحيوكاتبفيلصوف11(

مؤلفاتعدةله6.القرميةالجبهة5:الصسقاةالمقاومةحركةإلىوانضتم،التحيم

.هلعدموالوجودا":منها

lol



غزاهم:الاضطهاداتمنلكثيرتعزضواإمامئون،شيعةهمإذًا

الإسماعيلتون،وحاربهم،التركيسليمالسلطانبهمونكل،الصليبتون

الحمداني،الدولةسيفجث!صفوففيفانخرطوا،السنةعليهموضتق

مدينةثملهممقرّاحلبوكانت.ونخوةجرأةبكلَالمعاركمعهوخاضوا

الساحلفيوانتشرواالبقعةتلكفيعددهمتققصالزمنومع.الشهباء

كلتحملعصمائر،شكلعلىالتركثةالحدودحتىسوريامنالغربي

العشائرأكبرولعل.قطنوهاالتيالبلدةاسموحينًاحينًاجذهااسمعشيرة

سوريا.فيالعلويينجبال!قلبنزلتالتيالكلبيّةعشيرةهيالعلوتة

إلىوالافتقار،للجهلنتيجةالعشائرهذهبينعنيفصدامحصلوقد

بألوهتةيذعيالغلاةفريقعنهمفانشقّ،الحسنةللقدوةصالحةزعامات

عليئ.

العلوئة:معتقداتمن

كالنبؤة.إلهيمنصبوهي،بالإما!ةالاعتقاد-

خرافتة.شخصتةواعتبارهعشرالثانيالإمامإنكار-

الباطنتة.بالصورةالتمسّك-

والتصؤف.الزهدنزعة-

والتققص.بالهبطةالاعتقاد-

يجوزولا،المتعةبزواجالاعترافوعدم،الزوجاتتعذدجواز-

مسلم.غيرتتزوجأنللعلوتةيجوزلاكما،مسلمةغيريتزؤجأنللعلوي
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الغينباب

ببّةاالغر

نأفبدل،رسالتهتأديةفيغلطقدجبريلإن:تقولالغلاةمنفرقة

هوعلثاإن:ويقولون.يشبههكانلأنهمحمدإلىذهبعليإلىيذهب

محضد.منأفضلوإنه،بعدهمنرسلوأولاده،الرسول

الغ!انبّة

:قالالذيإلكوفيغ!انإلىتنسب،المرجئةمنفرقة

وبما،بالوحدانتةوالإقرار،ورسولهتعالىبالثهالمعرفةهوالإيمان-

التفصيل.دونجملة)جمير(اللهرسولجاء

عليه.الاستكباروعدم،الثهتعظيم-
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الفاءباب

الحلوليّةالفرق

شخصفيحقتتعالىاللهروحأنأي،الحلولتةادّعتفرقعثمرهي

الفرقدائرةعنخرجتحتىمعتقداتهافيغالتوقدإلهًا.واعتبرته

هي:الفرقوهذه.المحزماتلأتباعهاوأباحم!،الإسلامئة

والجناحتة،،والشريعتة،والخطابتة،مئةوالرزا،والبيانئة،السبئئة

والمقنعئة.والحلاجية،والعذافرة،والحلمانتة

مادتها.فيمنهاكلًأانظر

منهوليستللإسلامالمنسوبةالفرق

عنوخرجصساظاهرثا)!(محمدالنبيئبهجاءبماآمنتفرقهي

والشريعية،والحربئة،الجناحئة،:الفرقهذهوأهتم،الأقةإجماع

والمفؤضئة.،والغرابئة،والذفتة،والنميرتة

مادتها.فيمضهاكلًأانظر
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القافباب

نيّةلقادياا

تة.لأحمدا:نظرا

تةلقَلىَرا

عفامسؤولالإنسانوبأن،الإرادةبحزئةقالواالذينعلىيطلقاسم

الثهإرادةهوعليهاالباعثيكونأندون،أعمالهعلىالقدرةوله،يفعل

مسائلهم.إحدىالمسألةهذهكانتالذينالمعتزلةومنهم،الأزل!يّة

القدرفيتكفممنأؤل!قيل9)1(:نباتةلابن"العيون!سرحفيجاء

معبدعنهوأخذتنضر،ثمفأسلمنصرانئاكانالعراقأهلمنرجل

،العراقفيالدعوةالأولتوتى)3(ء."الدمشقيوغيلان)2(الجهني

ص/768-امص/287)686المصريالحسنبنمحمدبنمحمدبنمحمدهو)1(

فيوتوفيولد.بالأدبالعلماءالمترسلينالكئابوأحد،عصرهشاعرم(1366

لها.النصارىزيارةأيامبالقدس""القمامةنظارةولي.القاهرة

ثقةكان،البصرةفيبالقدرقالمنأؤلم(ص/08996)تالجهنيعبدالهْبنمحبدهو)2(

يوسف،بنالحجاجعلىالأشحثابنمعخرج،التحكيميومحضر،الحديثفي

دمئققيمروانبنعبدالملكصلبهوقيل.عذبهأنبعدالحجاجفتلهثم،فجرح

القدر.فيلقوله

تنسبوإليهالبلغاء،منم(723اص/بحد50بعدإتالدمثقيملمبنغيلانههو)3(

في-وناثهالحزيزعبدبنعمردعاه.بالقدرفلصنثاني.القدريَةمن"الغيلانتة،
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دمشق.فيوالثاني

:غيلانأقوالمن

العبد.منوشزهخيرهالقدر-

والسنةبالكتابقائمًاكانمنوكلّ،قريشغيرفيتصلحالإمامة-

الأمّة.بإجماعإلاتثبتولالها،مستحقفهو

امطةلقرا

الزنجثورةبعدالنهرينبينماجنوبيئظهرت،إسماعيلتةشيعتةفرقة

بنزعتهاوامتازت،العسكريالسزيالتنظيماعتمدت،م877ص/264سنة

إلىنسبت،الناسبينوالمساواةالعدلإحلالإلىالرامئةالاشتراكئة

"دارسماهادازابنىوالذي،الإسماعيليةدعاةأحد،قرمطحمدان

أتباعه،فيهايجتضع،لهمركزًاواتخذها)-لمجر(،بالنيئتمثلًالماالهجرة

للإمامتُجبىالفطرأ،"زكاةضريبةمنها:الضراشبمابعضويؤذون

بهموانتهى...الدارحاجاتلتأمينالهجرةاداوضريبة،المحجوب

وكثرشوكتهمقويتولفا.الجميعبينمشاعًاأملاكهمجعلإلىالأمر

وأنشأ،الخارجفيالدعوةيبثّوراح،جمعتتهحمداننطم،مؤتدوهم

أخمدهاعدةثوراتونشبت،الخلافةأنحاءمختلففيخلايا

.العباسيون

سوريافيفسادًاوعاثوا،دولةالقرامطةأشسفقدالأحساءفيأقا

أنحاءمختلفالذعرعتمحتى،الحجقوافلعلىوأغاروا،والعراق

وأعمى،فهديتنيضالاجثتكلقدالمؤمنيناميريا:غيلانفقالحختهوقطع،=نحلته

عمرماتفلضا.الأمرهذامنشيهفيأتكقملاوالله،فعلمتنيوجاهلًا،فبصرتني

فافتى،لمناظرتهالأوزاعيواحضر،الملكعبدبنثامفدعاه،بمذهبهجاهر

.ورجلاهيداهقطعتأنبحدفصلب.بقتلهالأوزاعي
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ونهبوها،،الحجاجمنفيهاومنأهلهاوقتلوا،مكةدخلوا،الخلافة

نأإلى،مكةعنبعيدًاسنةعشرينمذةبقيالذيالأسودالحجرونزعوا

الفاطمي.الخليفةالمنصورمنبأمرأعيد

وهيالحكومةتخصقطواحينالأحساءفيإن9خسرو)1(:ناصركتب

أجورهم،الفعلةتنقدنفسهاالحكومةلأنمجانًا،قمحهمللناستطحن

!.الطواحيننفقاتبجميعوتقوم

ابنفقال،الشريعةأركانلتأويلهموالزندقةبالكفرالقرامطةاتّهم

وصاح،جوادهعلىالحرامالثهبيتدخلإنه:القرامطةأحدعنالجزار

وتطوفون،للحجارةتسجدونإبممالحمير،"أيَها:فيهبالموجودين

الذينوفقهاؤكم،بهاوجوهكموتمسحون،لهاإكرامًاوترقصون،حولها

هذهلمحويبقفلمهذا،منخيرًاشيئايعقمونكملاعليهمتتففهون

1(.والسلامالسيوفهذهإلاالخرافات

حدودأقصىإلىمتسامحينالقرامطةكانفقدهذاكلورغم

كمايقيمونها،فلاهمأفا،الصلاةإقامةمنأحدًايمنعونفلا،التسامح

خسرو.ناصرقال

الفرقهَ:هذهأهدافمن

.الإنسانلأخيهالإنساناستغلالعدم-

العصاةأملاكومصادرة،مبداًالوراثةوإلغاء،الأملاكشيوعئة-

الدولة.لمصلحة

الت!صاعدتة.الضريبةفرض-

.الشورىعلىالقائمةالدولةسبيلفيالتضحية-

وسوريا،وفلط!ينمكةزارام؟(،750هـ/468-ام400هـ/)793!ارصير!الةهو1()

لرها.علىوعمل،الفاطمتةالدعوةتبنىحيثومصر

اام-والأديانالمذامبقاموس111



معتقداتهم:ومن

الملكتة.وشيوعتة،المرأةشيوعتهَ-

الشرائعأصحاباشتغالهووالعذابالدنيا،فيالنعيمهيالجنة-

والجهاد.والحجوالصيامبالصلاة

ويساويالظاهريؤؤلمعصومإماممنبذلاوأنه،بالعصمةالقول!-

.زمانكلفيالعصمهَفيال!نبيئ

التأويل.-

بنمحمدبنأحمدوأن،اللهرسول)لمجد!محمذابأنالشهادة-

النَه.رسولالحنفتة

العامةعلىالزعامةأحتواومخاريقنواميسأصحابالأنبياء-

فخدعوهم.

بالغيب.يعلمعلئاوأنَ،بالرجعةالقول-

والسابق.الثانيلوجودعفةأحدهما،قديمينإلهينبوجودالقول-

ناقص.والثانيتامالأؤل.بنفسهلاالتاليبواسطةالعالمخلق
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الكافباب

الكاملية

لتركهمالصحابهَكقرالذيكاملأبيإلىتنسب،رافضةشيعتةفرقة

قتالهم.لتركهعليًاكفركماعلي،بيعة

مزاعمهم:من

الرسخ.،الفسخ،المسخ،النسخ:مراتبعلىالأرواحتشاسخ-

الحلولثة.-

نبؤة،شخصفييكونآخر،إلىشخصمنيتناسخنورالإمامة-

نبوّة.إلىالإمامةتتناسخوربما،إمامةاَخروفي

امئةلكرا

كرامبنمحمدبنالثهعبدأبيإلىتتسب،القدريةالمرجئةمنفرقة

فيتزفد.عربيئأصلمنبسجستانالمولودم255!/986النيسابوري

هذاانتشر.سنواتثمانيمذةخراسانواليسجنه.ووعظحياته

.والقدس،والفسطاطبغداد،فيالمذهب

معتقداتهم:من

القلب.دونباللسانوالتصديقالإقرارهوالإيمان-

الجوهر.وأحادي،الذاتأحاديهوالذيالمعبودتجسمِم-
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معنىفياختلفواأصحابهولكن،العرشعلىمستقزتعالىاللهأن-

العظمة.معنىفياختلفواكماالاستواء

هذهوجميع...بحياةوحيئ.بقدرةوقادر،بعلمعالماللهأن-

أزلتة.الصفات

واحد.وقتفيإمامينقيامجواز-

الحذ،يوجبأو،العدالةيسقطالذيالخطاعنمعصومونالأنبياء-

معصومين.غيرفهمذلكدونومقا

عيرفسنّتانعليهوالصلاةغسلهأئا،ودفنهالميتتكفينوجوب-

مفروضتين.

ظاهرنجاسةمع،نجسةوأرضنجس،ثوبفيالصلاةصخة-

.البدن

نثة.بلاوالحضىوالصيامالصلاةصخة-

بالعقل.اللّهمعرفةوجوب-

الكربيّة

كرنبابنوقيلالضرير،كربأبيإلىتنسب،الكيسانتةمنفرقة

يمت،لمإنه:فيهوقال،الحنفثةبنمحضدحقفيغالىالذيالضرير

عنواَخريمينهعنواحد،نمرانيحرسه،رضوىجبالفيزالولا

إلىلركونهلهعقائاوذلك،خروجهوقتإلىرغدًاالرزقيأتيه.يساره

له.وبيعته،مروانبنالملكعبد،الأمويالخليفة

الكعببّة

محمودبنأحمدبنعبداللهالقاسمأبيإلىتضسب،المعتزلةمنفرقة

164



أئمةأحدم(931319!/)273!/886!-بالكعبيالمعروفالبلخي

فيالمعتزلةخالف.ببلخوتوفيببغداد،أقام،بلخأهلمن،المحتزلة

.كئيرةاءاَر

الكعبيّة:معتقداتمن

بنفسهعلمهمعنىعلىإلاغيرهولانفسهيرىلاتعالىاللهأن-

وصفهوتأؤل،بالسمعالمسضىالإدراكمعنىعلىشيئايسمعلا،وبغيره

غيرهيسمعهاالتيبالمسموعاتعليمأنهمعنىعلىالبصيربالسميع

.غيرهيراهاالتيوالمرئيات

الحقيقة.علىإرادةدنّهليس-

بميت.ليسالمقتول-

الاتحادتةالكنيسة

بنظامهاالاحتفاظمعالبابابسلطةتع!ترفالتيالشرقتةالكنيسةهي

الممتزة.وطقوسها،الخاص

الأرثوذكستةالكنيسة

.واليونانوالبلقانروسيافيأتباعهاأكثر،الشرقتةالكنائسكبرىهي

عامالكاثوليكئةالكنيسةعنفصلت.القسطنطينتةفيالأصليمقزهاكان

-ام540ص/446

ثم،القسئم،الأسقفثم،المطرانويليه،البطريركرتبةأعلى

.العاديالقس

الأرثوذك!مئة:الكنيعصةمعتقداتمن

،امتزاجولااختلاطبدونالاتحادبعدتئمواحدأقنومالمسيحفي-
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الثهابنبلعاديًاإنسانًاتلدلملأنها.افهأئمبحقتدعىفالعذراءلذلك

المتج!د.

الغربتة:والكنيسةالشرقتةالكنيسةبينالمفارقاتومن

تقولبينما،الابنالإلهعلىالاَبالإلهبأفضلتةالشرقتةتقول-

الاثنين.بينبالمساواةالغربتةالكن!يسة

الغربئةبينمافقطالاَباللهعننشأالقدسروحإنَالحمرقتةتقول-

معًا.والابنالاَبعننثمأقدالقدسالروحإنتقول

الأرمنيّةالكنيسة

واحدةطبيعةللمسيحإنّتقولوهي،الغريغورتةبالكنيسةأيضًاتعرف

دورةمنوبالرغمبشرتا،جسدًااتخاذهمنبالرغمالإلهتةالطبيعةهي

الاتخاذ.هذافرضهاالتيوالحياةالولادة

الأسقفيّةالكنيسة

فيالإنكليزئةالكنيسةخلفتالتيالنصرانتةالكنسِمةأيضًاعليهايطلق

إلىأذتالتيم(اص/8911783-1775اص/)091الثورةعقبأميركا

هذاظلفيالكنيسةعلىفرضممّابريطانياعنأميركااستقلال

بنفسها.نفسهاتنطمأنالاستقلال

الأنكليكانيّةالكنيسة

انفصلت.بريكانترأسالَفةكبيريرئسهاالرسمتةإنكلتراكنيسةهي

اعترافه)1(الثامنهنريالملكسجاعندماالكاثوليكيَهَالكنيسةعن

=ا،عتباكانهام(ص/559547-ام194ص/)798انكلتراملكالسابعهنرىِابنهو)1(
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رئيسًانفسهمعلنًا،ثانيةوزواجه،الأولىلزوجتهطلاقهبسببالبابابسلطة

انكلترا.لكنيسةأعلى

البرسبيتاريّةالكنيسة

المشيختة.الكنيسةهي

الم!ش!يختة"."الكنيسة:انظر

الكاثوليكتةالرومانيةالكنيسة

الحقأصحابيعتبرونالذينوالكرادلةالبابالسلطةتخضعالتيهي

المسيحالسئدتلميذالباباأنوتعتبر،الكنسِمةتنظيمفيوالأخيرالأؤل

.النقاشتقبللاوإرادته،الأرضعلى

فالمسيح.والمشيئينالط!بيعتينبمذهبالكاثوليكئةالكنيسةتقول

مريموأن-والإنسانالإلههماوكيانانذاتانلهولكن،بحتإلهيأقنوم

بطبيعتينالمسيحالسئدولدتفقدجميعًا.الاثنينولدتقدالعذراء

حوالىالكنيسةهذهأتباععدديبلغواحد.أقنومفيومث!يئتين

وإيرلندا،وإسبانيا،إيطاليا،فييتوزعون،نسمة00000000005

اللأتينيّة.وأممِركاوفرن!ما،والنمسا،والبرتغالوبلجيكا،

الأرثوذكسئةالسوريّةالكنيسة

الطبي!!ةوهي،المسيحللسيدالواحدةبالطبيعةتؤمنشرقتةكنيسهَ

طلاقهبببالسابعكليمتالبابامعاختلف.مزاتصثتزوج.الدماءلفك=محئا

نشوءإلىأذىمضا،بولينآنمنوزواجه،أراغونأوف!اترينالأولىلزوجته

الأنكليكانئة.الكنية
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باليعاقبة.أتباعهايعرف.الإلهتة

.!اليعاقبة":انظر

الأوثوذكسيةالشرقيّةالكنيسة

بطريركوتجعل،البيزنطيالطقستمارسالتيالكنائسمجموعهي

الشرقكنائسبعضتضئموهي.الصدارةمركزفيالقسطنطينتة

التيالروستةالأرثوذكستةوالكنيسةالونانيْة،والك!نيسة،الأوسط

لسلطته.الأكبر)؟(بطرسأخضعها

الغربيّةالكنيسة

أوروباكناسْ!تشملوهيالبابا،لسلطةتخضعالتيالكنيسمةهي

أميركا.وكناشالغربتة

الغريغوريةالكنيسة

الأرمنية.الكنيسة:انظر

القبطبّةالكنبسة

بأنتؤمنإثيوبيا،منوقسممصرأقباطإليهاينتسبالتيالك!نيسهَهي

بطريركيرئسهاالإلهتة.هيَالطبيعة،واحدةطبيعةالمسيحللستد

.القاهرةفيمقزه.المصرتةالدياروسائرالإسكندرئة

اسطولاوأنشأ،الج!يشنظمم(اكل/1725')A-اماص/672)840روشاقيصرهو)1(

.شانذاتدولةروسيامنجاعلأ،المعاملوشئدبحرثا،
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المشيخيّةالكنيسة

وكان.منتخبونشيوخشؤونهايديرالتيالبروتستانتتةالكنائسمن

.الأسلوبهذاإلىدعامنأؤل)!(كالفن

المُصْلَحةالكنيسة

وزوينغلي)2(.)1(كالفنبتعاليمتاثرتالتيالبروتسانتتةالكنائسمن

وهولندا،وفرنسا،ألمانياإلىامتذتثم،زوريخفيظهرتماأؤل

.المتحدةوالولاياتوهغارياوانكلترا،

المورافئةالكنيسة

يدعلىسكسونيافيالأمربادئفيظهرت-البروتسانتتهَالكناشمن

منهاجرواقدمؤشسيهالأنبالمورافئةولفبتهصن)3(،جونأتباع

أملاكومصادرةالتبشير،حرتةمطالبهمأبرزمن.سكسونياإلىمورافيا

.الكبيرةمرتكبيومعاقبة،الكنيسة

النسطوريةالكنيسة

.!تةلنسطورا،:نظرا

رايةنشر،فرنسيمصلحأم(كل/729564-أمص/905)119كالفنجونهو)1(

تيوقراطتة،حكومةجينيففيأنثمأسويرا،فيثمفرنسا،فيالبروتستانتيالإصلاح

مرصومالإنانقدراْناعتقدوايكتلندا،هولندافيوانشَر،باصمهعرفمذهئاأنث!أ

ولادته.قبل

بروتستانتيمصلحام(ص/389531-ام)198!/484زوينغليأولريخهو)2(

آرائه.بعضفيمعهواختلفلوئر،بتعاليمتأثر،سويسري

تثيكوسلوفاكيا.فيبوهيمياأبناءمنام(415ص/81؟-م1372ص/)775دينيمصلح)3(

حرفا.وأعدممهرطفا،فاعتبركونستانىمجمعأمامحوكم



السوريّةاليعقوبتةالكنيسة

.!قبةاليعاقي:نظرا

نفوشيوسيّةلكوا

إلىينسب،الصينأهلديانةغدائم،الأصلفيسعِاسيئمذهب

مؤسّسعلىشبابهفيتعرّف.م(،ق94-.مق55)1كونفوشيوس

كزسثم،وظائفعذةبأعباءواضطلععجوزًا،شيخاكانالذيالطاوئة

التيالدينتةوالتقاليدالعاداتوإحياءوشرحها،الصينتةالاَدابلنشرنفسه

الأخلاقفيواَرائهفلسفتهمنإليهامضيفًا،أجدادهعنورثها

سنفيتخفىالذي"بوذا"مقفدًا،القويموالسلوك،والمعاملات

عددإلىرحل.الحياةلمعضلةحلًأملتمسًاوتن!كالدنيا،عنالشباب

هكذا،القويمالصراطإلىويرشدهملحكامهاينصحالبلدانمنكبير

أصحابهمنصغيرةحلقةفيتعاليمهبنشرحياتهمنالأكبرالشطرقضى

حياتهمفيللصينييننبراسًاقريبوقتحتىحكمهوكانت،ومحتيه

اليومثة.

لبكاءالتأثرشديد،النكتةيحبطمرح،الأخلاقدمثإنه:عنهقيل

إلىزوجتهدفعماوهذا،والمشربوالملبسالمأكلفيدقيق،الاَخرين

عنبالبحثمغرم،والتنقيبوالبحثبالمطالعةمولعًاوكان،فراقه

وتحقيق،والأخلاقتةالسمِاستةمبادئهنشرلهليتسنىرفيعسياسيئمنصب

بها.يحلمالتيالفاضلةالمدينة

استمزوشعبئارسمئامذهبًاتركاْنبعدوفاتهكانت.مق947سنةوفي

بعثهاالتيالقديمةالاَدابوأصبحت،العشرينالقرنمنتصفحتى

الدينتة"الكتبالجديدشكلهافيعليهاوحافظوصقلها،وجلاها
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-"كأو،"الخمسةالقديمةالاَداببةوسضيت،المقذسةالكونفوشيوستة

كانمنهاالخامسلأنقديمةجميعهاتكنلمأنهاوالواقعإ،الخمسةأنج

نفسه.كونفوشيوسوضعمن

حياةإلىالوصول!فييخطئلاالذيالدلمِلالادابهذهواعتبرت

إلىدعابل،الطبيعةوراءبمايهتئملاوكونفوشيوس.الفاضلالإنسان

والعفو،والخير،العائليوالولاء،البنوتةوالطاعة،والفضيلةالمحتة

العالمي.والسلامبالعدالةونادى

الكونفوشيوستة:كتبومن

-ب"هويويسضىقدمًا،الكتبأكثروهو:التغييراتكتابا-

ثلاثةقبلماإلىأي،الصِنئةالحضارةفجرإلىتاريخهيرجعكنج"،

الميلاد.قبلقرنًاوثلاثين

العلومذلكفيبماجمعاءالبشرئةعلوميتضقنأنهالصينتونويذعي

المجزدة)1(.العصرئة

منلعددتاريخثةوثائقعنعبارةوهو،التاريختهْالأحداثكتاب2-

وملوكها.الممالك

منعددفيهأنج"،-ك-"شيهأو،الغزلديوانكتاب3-

أناشيدوتضئمالقديمةالقصائدآلافمنالمغربلةالشعرتهَالمقطوعات

ومدائح.وترانيمأعيادوأناشيد،دينتة

للطمَوسوصفوفيهأنجأ،-ك-إليأو،المراسيمكتاب4-

القديمة.الصينثةالدينتة

49.صالحصةالأديانحكمة)1(
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الذيالكتابوهوشيو"،-شون5أو،والخريفالربيعكتاب5-

شائا.الخمحمةالكتبأقلويعتبر،كونفوشيوسوضعه

الكونفوشيوستة:معتقداتمن

وأالملكالقرابينإليهيقذمالسماءإلهأو،الأعظمبالإلهالاعتقاد-

.المقاطعاتمراءأ

الشمس،منلكلأنكما،الناسعاقةيعبدهللأرضبإلهالاعتقاد-

إلفا....والكواكبوالقمر

الملائكة.تقديس-

الأروا!.خلود-

والنار.بالجئةالإيمانعدم-

الدنيا.هذهفييكونانوالعقابالثواب-

والقدر.بالقضاءالإيمان-

الكونفوشيوستة:فضالْلومن

لهما.والخضوعالوالدينطاعة-

الأكبر.لأخيهالصجرالأخاحتراموجوب-

لصديقه.الصديقإخلاص-

-الوفاء-

الحديث.أثناءفيبالكلامالاخرينإيذاءعدم-

الحياء.-

الحاكم.طاعة-

بالحسنى.ومعاملتهم،للرعئةالحاكماحترام-
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الكئالئة

منواحدإلىدعاالكتال،بنأحمدإلىتنسب،الخطابتةمنفرقة

نفسه-إلىدعامنهتبزأواولضا.جعفرالإمامبعداليتأهل

أقواله:من

العاملينمناهجيبيقأنوأمكنه،الأنفسعلىالاَفاققذرمنكل-

.الامامهوكان

المعينشخصهفيكلًآيبئيئأنوأمكنه،ذاتهفيالكلقذرمنكل-

القائم.فهوالجزئي

ثلاثة:العوالمبأنالقول-

مكان،الأماكنمكان:أماكنخمسةفيهوأثبت،الأعلىالعالمأَ

مكانالحيوانئة،النفسمكان،الناطقةالنفسمكان،الأعلىالنفس

الانسانئة.النفس

الأدنى.العالم-ب

)1(.الإنسانيالعالم-ج

الكيسانيّة

بالإمامةاولىإتاهمعتبرة،الحنفتةبنمحضدب!مامةتقولشيعتةفرقة

ءبعدهمنبالإمامةلهأوصىقدالحسينأنإلىذهبمنوهناك،أبيهبعد

طالب،أبيبنعليمولىدؤكيسان!إلىنسبةيقالالتسميةوسبب

المختاردذالذيهو:وميلالحنفتهَ،بنمحقدالسثدتلميذ:وقيل

المختارإلىنسبةبذلكسقيتأيضًا:وقيل.الحسينقتلةعلىالثقفي

2/991..والمذاهبالأدياندراسةإلىالمدخل)1(
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ب"كيسانأ.يسضىكانلائهنفسه

)1(الثقفيالمختارفإنأمرمنيكنومهما

وجلد.شجاعةمنعنهعرفلما

الكيسانتةوجودأساسهو

الكيسانتة:معتقداتمن

وهو،طاعتهيجبمقذسشخصالإمامولكن،الأئقةتأليهعدم-

الإلهي.للعلمرمزلائهالخطأعنمعصوم

لمإنهقالوبعضهم،وس!يرجعماتإتهقالفبعضهم،الإمامرجعة-

.رضوىجبلفيحيهوبليمت،

وتثاب،أدنىحيوانإلىبانتقالهاتعذبالروحوأن،الأرواحتناسخ-

مرتبة.أعلىحيئإلىبانتقالها

تنزيلولكل،خاصقروحشخصولكل،وباطنظاهرشيءلكل-

تأويل.

الكينونيّة

والماء،والأرضالنار:ثلاثةالأصولإنتقول،الزرادشتتةمنفرقة

خترةنورانئةبطبعهاالناروإن.الموجوداتحدثتالأصولهذهومن

متوشطة.والأرضالماء،منوالشزالنار،منفالخيرالماء،بعكس

أمتة،بنيعلىالثائرينأحدم(،كل/67687-م622)اكل/الثقفيعبيدبنالمختارهو)9(

بن"محمدإمامةالىودعا،الحسينقتلةمنواشْقمعليا،ناصرثمخارجثا،كان

وأن،إليهيوحىبأنهواذعاءاقه،نياتهخبيءعرفأنبعدمنهتبزأالذي،الحنفية

لض.حماماتبث!كلمحهتحاربالملائكة
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ثيّةلكيومرا

هوقديمأزليأحدهماأصلينللعالمإنتقولالمجوسئةمنفرقة

والثانيالخيرإلهفالأؤل.مخلوقمحدثوهوأهرمن"داوالاَخر!لايزدان

كيفمنازعليكانلوانهنفسهفىِ"يزدان!فكرمذوجدوقدالز،إله

.يكون

،الظلاموعسكرالنورعسكربينوقعتقدحروئاإنالرواياتوتقول

خالضاالسفليالعالميكونأنعلىفائفقابينهماالملائكةفتوشطت

النور.لإلهعنهيتخلّىثم،سنةآلافسبعةفيهويبقىو"أهرمن"
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مwاباب

أدرلّةللآا

ترقى.المعرفةعلىوقدرتهالعقلقيمةإنكارإلىيرميفلسفيئمذهب

بينممثليهأبرزمن)هيوم!)1(ويعتبر،اليونانالسوفسطائيينإلىجذوره

)2(.هكسليهنريتوماسالمصطلحوضعوقد،المحدثين

ومؤزخ،اقتصاديفيلسوفم(اص/0911776-ماهـ/1711)123هيرمدافيدهو(%)

فيمحاولاتهنشرهلدىضهرتهذاعت.والفل!فةوالتجارةالقانوندرس،إرلندي

اجزاء.ثلاثةمنمؤلفوهو،والسياصةالأخلاق

اصل5:كابهفيداروننظرتةأتدام(598-م)1825بريطانيبيولوجيعالمهو2()

بها.الجمهورتعريفعلىوعملعنها،ودافع،الأنواع
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الميمباب

يّةتردلماا

بنمحمدبنمحمدإلىينسب،والأشعرئةالمعتزلةبينوسطمذهب

أئقةمنم(333449!/)تالماتريديمنصوربابيالمعروفمحمود

موطئاوكانتبسمرقند،محقهَوهيبماتريد،ولد،الكلامعلماء

يحمىبننصرعلىالفقهتةعلومهلَلفى.الفقهئةوالمجادلاتللمناظرات

المذهب.الحنفيم(268088!/أتالبلخيئ

ناصروفحها،الدينأصولفيجولاتلهوكانت،الأشعرفيعاصر

تصذيهرغمالمعتزلةباَراءشبيهةآراءلهوكانتوالمحذثين،الفقهاء

القرآنعليهااشتملالتيالعقائدإثباتمحاولًا،ومقاومتهملحربهم

القراَن.بعمَائدوالتقتدالمنطقتهَوالبراهينبالعقل

المالَريديأن،والأشعريّةالمعتزلة:الفرقتينبينالتوشطمظاهرومن

النقلتة،النصوصعلىالتعويلإيجابفيوالمحدثينالفقهاءيخالف

أوكيف:لمنكريهويقول،العقليالنظريوجبنفسهالشرعأنويرى

بالتفكروأمرهمالنظر،إلىعبادهتعالىاللهدعاوقدالنظرينكرون

والتدبير".

بمعرفهَالاستقلالعنعاجزولكنه،اللهبمعرفةيستقلّقدفالعقل

اللهمعرفةإنكالمعتزلةيقللمالماتريديأنويلاحظ،التفصيلئةالأحكام
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إلّا،يمكنلاالوجوبلأنَوجوبها،يدركأنيمكنبل،بالعقلواجبة

)1(.العالمينرهمثاللهوهوالإيجابيملكممن

خلقهاوإثباتكقها،الأشياءخالقهوتعالىاللهأنالماتريديورأى

لاالذيلتهمخلوقوهوإلاالكونهذافيشيءولا،صريحشركلغيره

وبه،لهالمخلوقالفعلاختيارعلىقدرةللعبدأوجدواله،لهشريك

ليستإنهاعنهاقال،صفاتللباريأثبتكما،العقابأوالثوابيستحق

.الذاتعنمنفكةولابذاتها،قائمةصفاتليستفهي،الذاتغيرشمِئا

حسنيدركأنيستطيعالعقلوأنذاتئا،قبحًاللأشياءأنأيضحاويرى

ماتولوالنار،فييخقدلاالكبيرةمرتكبوأدطوقبحها،الأشياءسض

وأن،الكبيرةعنويعفوالصغيرةعلىاللهيعاقبوقد،توبةغيرمن

العظيم،اليومذلكأحوالمنالرؤيةوهذه،القيامةيومالنَهيرونالسعداء

إيجابًاءأوسلبًاكنههاحقيقةيعرفواأنللعبادفلشى

نبّةرولماا

نحو)تمارونالقذيسإلىشَسب،الشرقيةالكاثوليكتةالطوائفمن

فضائلهصيتذاعسوريا.بشمالالقورشتةفيوانعزلتقشتفم(041

المسيحيين،بعضاضطهدهم.بالمارونيينعرفواجماعةحولهفتجضع

لهمأشادواحيثالعاصينهرعلىأفامياقربالمضيققلعةإلىفرحلوا

اليعاقبةمنجديدًااضطهادًالاقواأنلبثواوما،مارونماربديرعرفديرًا

ثلاثمئةمنهموقتلواالديرلهموهدمواالواحدهَ،بالطبيعةالقائلين

رهبانهم.منشخضاوخمسين

أبيبنمعاويةإلىواليعاقبةالموارنةاحتكممص/72965عاموفي

177.صالإسلامثةالنظم:الصالحصبحي)1(
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إلىالأمروانتهى،بالفلالمحاولةباءتولكن،الخلافلإنهاءسفيان

هذاوفي.الدائمةإقامتهمكانتحيثلبنانشمالإلىالموارنةهجرة

المارونتةصاحبيعتبرالذي)1(مارونيوحناالقديسظهرالمعقل

بمشيئةولكن،بالطيعتينالقائلمصَقدهاومنطممجدهاوباني،الحديثة

الكناشسائرفحاربتهواحد.أقنومفيالطبيعتينلالتقاءواحدة

البابا،لسلطةالموارنةخضعوأخيرًا.جدوىدونولكن،المسيحتة

البابواتلدىالأثيرةالكنائسمنبعدفيماالمارونتةالكنيسةوأصبحت

روما.في

المارونئة:معتقداتمن

أقنومفيالطبيعتينلالضقاءوذلك،واحدةومشيئةطبيعتينللمسيحأن-

واحد.

التييعمَوبالقديسإلىينسبونهاالتيعنمأخوذةالقداسخدمة-

إلىترجعأصولهاوأنالمسيحتة،الكن!يسةفيخدمةأقدميعتبرونها

الأخير.الرتانيالعسْاء

باللغةتحتفظزالتلاالمارونتةالكنيسةأنبالذكر،والجدير

بالطقسالمارونيالطقستأئركماهذا،يومناإلىالقداسفيالسريانتة

اللاتيني.

البلدانوبعضسوريامنقسموفي،لبنانفيالموارنةتواجدوأكئر

ويعتبرصيفا.والديمانشتاءلهمالرئيسيالمركزهيبكركي.العربتة

.المشرقوسائرإنطاكيةبطريركبكركيسيّد

ص/08سضة3بمحتقدجهرالقحطنطيتة،فيتعقم،إفطاكيةقرب)؟(سرومفيولد)1(

المارونتة.للطائفةبطريركأؤلويعد.ايأخرىالمسيحتةالكناضبهفكفرم667
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المانويّة

م؟)215فاتكبنمانيمؤشسها،الفارسئةالدينتةالمذاهبأشهرمن

)الخير(النوربينالصراعقوامهاثنوتةبعقيدةالايمانإلىدعام(742-

كقانأسرهوأوروبا،آسيافيكثيرونأتباعلهكان)الثز(.والظلام

الأسر.فيومات،الزرادشتتة

النورهما:،أصلينعننشأالعالمبأنالمانوتةمذهبيتلخص

لاوالخيرالشز،نئمأالظلاموعنالخير،نشأالنوروعن،والظلمة

إلهفمصدرهخيرمنالإنسانعنيصدروما،وبالعكسالشزعلىيستطيع

أزلتان،الالهانوهذانالشز،إلهفمصدرهشزمنعنهيصدروما،الخير

نأمانيرأىولقاتامًا.امتزاخاالعالمهذافيوالشزالخيرامتزجوقد

الفناء،يستعجلكيالنكاححزمشرّالعالمهذافيبالظلمةالنورامتزاج.

الصلاةوفرضشهر،كلفيأيامسبعةوالصيامالزهد،إلىداعئا

عيسىبنبوّةوأقز،إيلاممنفيهلماالحيوانذبحعنونهى،الكثيرة

به.بثئرعيسىأنوادعى،وزرادشت

اولّةلمثرا

الشمسإلهمثراإلىتنسب،الزرادشتيةسبقتفارسئةدينئةعقيدة

ولدأنّهزعموا.الظلاموعدؤ،الحقيقةوحامي،والحربوالعدالةوالنور

ومشعل.بمديةمسفحًا

الثوابمبدأوعلىوالشر،الخيربينالصراععلىالمذهبهذايقوم

الاَخرة.الحياةفيوالعقاب
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لمجوسبّةا

جذده.والنارالكواكبتقديسعلىتقومقديمةفارسيّةدينتةعقيدة

بعد.فيمازرادشت

تحرقلموائهاعُلوقي،شرفجوهرأنهاللنارتقديسهاسببولعل

منينجيهملهاتعظيمهمأنكماوسلامًا،بردًاعليهوكانت،إبراهيم

الاَخر.اليومفيالعذاب

المجوستة:عقائدمن

بالظلمة.النورامتزاجسبببيان-

الظلمة.منالنورخلاصسبببيان-

الخير،إلهوهوأهورامزدا،أحدهما:،إلهينبوجودالاعتقاد-

الشز.إلهوهو،أهرمان:والثاني

إلى:المجوستةوتفزقت

والسيسانيَة،والديصانئة،والمرقونتة،والكيومرثيّه،الثنوتة

والمسخئة.،انئةلزرووا،قريديّةوالبها

مادتها.فيمنهاكلًآانظر

الأولىالمحكّمة

وسفوالثه!،إلاحكمالا:لقولهمبذلكسضوا،الخوارجمنفرلحة

وأفنقتُلاللهسبيلفينقاتلالثهمناْنفسناشرينا9:لقولهمالث!راة!9بأيضا

نقتَل!.

أقوالهم:من

الحقعنوعدل،السيرةغترمنوإن.قريشغيرفيالامامةجواز-
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عزله.أوقتلهوجب

العالم.فيإماموجودعدمجواز-

.تكفيرهثم،التحكيمفيعليتخطئة-

أئدهم.ومن،والحكمينوصفينالجملوأصحابعئمانفيالطعن-

المحمّديّة

بنعليبنالحسنبنعبداللهبنمحمدبرجعةتقولالشيعةمنفرقة

جبلفيحيئوأنّه،يقتلولميمتلم-باعتقادهم-الذيطالبأبي

بذلك.يؤمرحتىيعودولننجد،فيحاجز

أخيهمعالعباسيينمبايعةعنتخقفقدعبداللهبنمحمّدوكان

ألَاربهما.منفانتقم،الأنظارعنتوارياالمنصورطلبهماولما،إبراهيم

فيفقتل،لقتالهجيثصًاالمنصورفأرسل،مكّةعلىواستولىخرجثم

يقتل،لمأنّهبعضهمادعىولكن.المنصورإلىرأسهوأرسل،المدينة

صورته.علىشيطانهوقتلالذيوإنّما

بموتهأقزتإحداهما،فرقتينإلىأتباعهتفزقالحادثةهذهوبعد

بأنهعبدالثهبنمحمدفيرأيهوكذبواسعيد،بن)1(المغيرةمنوتبزأت

بأنواعتفدوا،للمغيرةموالاتهاعلىظقتوالأخرى،الأرضيملك

نأبعدإلّايخرجولنحاجز،جبلفيواله،يمتلمعبداللهبنمحمدًا

حروفمنحرفًامنهمواحدكلّأعطىرجلًاعشرسبعةبهويحيطيؤمر،

)2(.الجيوشبهافيهزمونالأعظمالاسم

_رلم،911)تاصبجلياسحيدبنالمغيرةهو)1(

:-*.الص-،نةوساقوعمي!بكرابيوتكغمير

38.ص.الفرقبينالفرق)2(

NAI

عليبتاليهقال،الكوفةاهلس

"المهديإ.عبداللهبنسحقدًا



المختاهـلّة

بنمسعودبنعبيدأبيبنالمختارإلىت!نسبالكيسانئة،منفرلَة

بنيعلىالثائرلِنالزعماءمنم(،67!/687-م622)1!/الثقفيعمرو

الحسين،قتلةتتبّعكيسانئا،شيعئاثمزبيرئا،صارثمخارجيًا،كان،أمتة

والحسين.والحسنطالبأبيبنعليبعدالحنفئةبنمحضدبإمامةوقال

وأمر،منهتبرّأوهذيانهالمختارأقوالاعلىالحنفئةبنمحضدوقفولضا

عنه.بالانصرافأتباعه

علمِه،الوحيونزول،النبوّةاذعىإنهتقولأخبارالنا!بينوشاعت

وا!يأمالامنها:،الإ!اممنالهايزعمكطن:قيلأسجاغاعنهونقلوا

وجل،عمانأزدلأقتلنّ،الحصيانوكره،الإيمانوححب،الأديانشرع

إ.ظبيانابنالضجيبحاشا،الشيطانأولياءوتميمًا،عيلان؟صِى

أقوالهم:عن

بعضهمفقال.اختلفواوهنا،الحنفيّهبنمحمدثمعليئبإمامةالقول-

عليبعدالإمامةإنغيرهموقالط،بالنصلابالاستدلالأبيهبعدمامًاإكانإنه

بعدالحسنمنبوصئةالحنفتةبنمحمدإلىصارتثمالحسنلابنهكانت

معاوية.بنيزيدمبايعةعنتخقفعندمامكةإلىالمدينةمنهربه

قسمين،إلىانقسموافقدالحنفئةبنمحمدبإمامةقالواالذينأفا

جبالفيحتازالماوانهالحنفئة،بنمحمدبموتيقرّلمأحدهما

يحفظانه،يسارهعنوالاَخريمينهعنأحدهماأسدينيتوشط"رضوى"

الأرضليملأسيعودوأنهوعشتا،غدؤًاركذارزقهويأتحِهتحدَثهوالملائكهَ

فيواختلفوابموتهأقزفقدالاَخرالقسمأفاجورًا،ملئتأنبعدعدلأ

العابدين،زينعليئًأخيهابنفيجعلهامنمنهم،بعدهمنالإمامة

الحضفتة.بنمحمدبنعبدالثههاشمأبيفيجعلهامنومنهم
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لمرجئةا

الراشديالخليفةعفانبنعثمانمقتلبعيدظهرتإسلامتةفرقة

فكانتبعضا،بعضهايكفر،متناحرةشيعالمسلمينبينقشأ،الثالث

الحرّئة،إلىالداعيةالقدرتةبينوخاصةالمنازعاتبينوسطًاالمرجئة

الجبر.إلىالداعيةوالجهمتة

سضواوقد،وأمهلأخر:بمعنى)أرجأ"منمأخوذةأامرجئةولفظة

يومإلىالدماءسفكواالذيالمختلفينهؤلاءأمريرجئودنلائهمبذلك

يشتقّوبعضهمهؤلاء،علىولاهؤلاءعلىبحكميقضونفلا،القيامة

معتضزلا:يقولونكانوالائهمالرجاء،بعثبمعنى"أرجأأمناسمهم

)1(.طاعةالكفرمعتنفعلاكما،معصيةالإيمان

اليمينبينالوسطموقفوقفسياسيئحزبالمرجثةأنبعضهمذكر

سياسيّه،نشأةنثمأتالإسلامتةالفرقأكثرإن:آخرونوقال.واليسار

بمعنىالإرجاءإلىننظرحينستماولا،المرجئةنشأتذلكخلافوعلى

والتاْخير.الإمهال

ترىأنفئةكلحقمنبأنالمرجئةاعتقاديف!رماهذافيولعلّ

معزضينبشرًاكانواد!اذحفا.كذلكتكونوقد،الهدىعلىنفسها

حضلهاالتيالكبرىالأمانةمنالتنصّلودّواالصوابأوالخطأفيللوقوع

اللّهإلىالأمانةتلكورذوا،الناسعلىالحكمفيمؤمنكلالإسلام

سلامةإلىمطمئنةقلوبهمجعلماوهذاإئاها،حملهمالذيوحده

)2(.اعتقادهموحسنطريقتهم

بعضهم،مؤمنونوالأمويينوالشيعةالخوارجإن:المرجئةأقوالمن

927.ص.الإسلامفجر(1)

144.صالإسلاميَةالنظم:الصالحصبحي)2(
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نتركلذلكالمصيبنعتينأنباستطاعتناوليس،مخطئوبعضهممصيب

جلاله-جلالنّهإلىأمرهم

طاعة.الكفرمعشَفعولا،ذنبالإيمانمعيضرّلا-

النار.فييخقدلامؤمنوهو،تعالىاللهإلىالكبيرةمرتكبإرجاء-

بالقلبتصديقهو،بعضهمرأيوفي.بالقلبالتصديقهوالإيمان-

.واللسان

ينقص.ولايزيدلاالإيمانْ-

والعقاب،فضلالثوابلأنيتخففقدووعيدهيتخففلااللهوعد-

.عدل

منها:،عذةفرقإلىالمرجئةافترقت

والشمريّة.،والمريستة،والتومضة،والثوبانتة،والغ!تانئة،اليونسئة

مادتها.فيمخهاكلأوانظر

القدريّةالمرجئة

معنىفياختلفواولكهمبالقدر،والارجاءبالإيمانتقولفرقة

منجاءماوجميعتعالىبالثهوالإقرارالمعرفةهو:بعضهمفقال.الإيمان

بالقلب،والخضوعباللسانالإقرارمنالصرفةسوىماوأنّ،اللهعند

هوبالتهوالكفر،بإيمالطليس..لهما.والتعظيمولرسولهدتهوالمحئة

به.الجهل

الاستكباردونلهوالخضوعبالثهالمعرفهَهوالإجان:آخرونوقال

مؤمن.فهوالصفاتهذهفيهاجتمعتفمن،عليه

وفرائضهورسلهبالثهالمعرفةهوالإيمانإنآخر:فريقوقال

.باللسانوالاقرارذلكبجميعلهوالخضوع
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إلى:القدرتةالمرجئةتفزقتو!د

والجيدتة،،والكرامتة،والضرارتة،والبكرتة،والجهمتة،النجارتة

لحية.والصا

مادتها.فيمنهاكلًآانظر

اهـلّةلمردا

الملقبصبيحبنعيسىموسىأبيإلىينسب،المعتزلةمنفرقة

تمتع،الاعتزالأئمةمنورعًا،زاهدًابغدادفىِنشأ)؟(،بالمردار

وفاتهبعدأوصى.تضاهىلاوالإرشادالوعظفيوقؤة،نادرةبفصاحة

أصحابهعنانفرد.المساكينعلىخففمايفزقوأن،ورثتهيورثبألا

منها:عذةبأمور

ظالفا.كاذئاإلهًاكانوظلمكذبولو،والظلمالكذبعلىالثهقدرة-

التوتد.سبيلعلىفاعلينمنواحدفعلوقوعجواز-

وبلاغة.ونظمًافصاحةالقرآنبمئلالإتيانعلىالناسقدرة-

.مخلوقالقرآن-

مخلوقةالأفعالا!أو،بالأبصاريرىتعالىاللهإنقالمنالكافر-

لته.

ئيّةلمرقوا

مرقيونإلىتنسب-والزرادشتتةبالمسيحئةتأثرتالمجوسفمنفرقة

قديمين،إلهينللعالمأثبتبنطس(.)بلادسينوبةفيولدام(،55)ت

أصلبإيجادالزرادشتيةعناختلف.الظلمةإلهوالآخر،النورإلهاْحدهما

.المزاجسببوهو،المجامعأيالمعدلهوثابتثالث
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قريبهوإذوالمعذلالظلمةبينحصلالامتزاجإن:بعضهميقول

الممتزجالعالمإلىالنورفبعثبملاذهويتلذذبهليتطئببهفامتزجمنهما

،الشيطانحبائلمنالناسلخلاص)1(وابنهاللهروحوهومس!يحيّةروحًا

فقدوماتوالزهوالتكبّرعنوابتعدالنساءيلامسولمالعفةنذرفمن

هلك.فقدذلكخالفومننجا،

المريسيّة

المريسيغياثبنبشرالرحمنعبدأبىِإلىتن!سب،المرجئةمنفرقة

(A283!/ا r)وعلمالفلسفةأتقنبغداد.أهلمن،الأصليهوديم

خلافةحتىيظهرولمالرشيد،عهدفيواختفى،بالزندقةائهم.الكلام

.القرآنخلقفيالكلاممسألةأباحالذيالمأمون

أقواله:من

معًا.واللسانبالقلبالتصديقهوالإيمان-

الكفر.علىدلالةهووإنماكفرًاليسللصنمالسجود-

النار.فيخالدينليسواالكبائرأصحاب-

لمزدكئةا

منم؟(528)تمزدكإلىتنسب،المانوتةمنمنبثقةثنوبّةعقيدة

والظلمة،بالنوريقولفكانجديد،ثنوقيمذهبإلىدعان!يسابور،أهل

نأويجبسواء،ولدواالناسإن:يقولوكان،الاشتراكتةبتعاليمهامتاز

اْناستطاعوالنساء.الأموالفيالمشاركةإلىدعاكماسواء.يعيشوا

Y.98/والنحلالملل)1(
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دينه،فيبالدخول)2(أنوشروانوالدالأؤل)1(،قباذالفارسيالملكيقنع

صدروأوغروامزدكعلىفنقمواالزرادشتيينالكهانحفيظةأثارمضا

فقت!له.ارتدادهبعدضذهالملك

آرائه:من

يكونماغالئاذلكأنوبما.والمباغضةالمخالفةوالقتالعنالنهي-

والكلأ.والنوركالماءإباحتهاإلىدعاوالنساءالأموالبسبب

بإرادةيعملفالأوّلللشز.والثانيللخيرأحدهما،بإلهينالاعتقاد-

اثفق.وكيفماأعمىنحوعلىيعملوالثاني،وبتصميمحزة

.الحيوانذبحوتحريمالزهد-

لمستدركةا

علىخفيمااستدركواائهملزعمهمكذلكنسبوا،النجارثةمنفرقة

قسمين،إلىأنفسهمعلىانقسمواوقد،القرآنبخلقوقالوا،أسلافهم

هذهترتيبعلىمخلوقالثهكلاماإن:قال)!ه(النبيّبأنيزعمقسم

)جم!ر(النبيئإن9:قالوقسم.مذهبهميذصبلامنوكفروا،،الحروف

غيرقالمنوكفروا!عليهودذذلكاعتقدبل،صراحةذلكيقللم

ذلك-

ثمالمزركيةاعتنق.الرومانحارب.السادانيَةالأسرةمنم(531)تفارسملكهو)1(

أتباعها.بقتلوأمرعنهاارتذ

نظمالساسانيينالملوكأعظمومن،فارسملكم(957أتالأؤلكسرىهو)2(

واشتهر."الخالدةالروح"ذيأيباانوشروان"ويحرف،حكمهدائرةووشع،الجيض

الضرائب.نظامدهاصلاح،الأراضيمسح:مشاريعهمن.بعدله
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المسخيّة

بعضهمسخقدوحدهكانالذيالنورإن:لَقول،المجوسيَةمنفرقة

ظلمة.فص!ار

المسلمون

شريكلاواحدإلهعبادةإلىدعاهمالذي)!د(محفدالنبيّأتباعهم

علىأنزلالذيالكريموالقراَن.ورسولهعبدهمحمدًابأنوالإيمانله

.للناسورحمةهدىوفيه،الثهكتابهو)جم!ح(الرسول

انقسمواثمالأرجاء،واسحةامبراطورتةتاريخهمعبرالمسلمونأنشأ

فريقين:إلى

بنوعمرالصديقبكرأبيبخلافةالقائلونوهمالسنةأهل-أ

الحنفي،المذهب:هيالكبرىومذاهبهم،عقانبنوعثمانالخطاب

الحنبلي.والمذهب،المالكيوالمذهب،الشافعيوالمذهب

وقد،طالبأبيبنلعليالخلافةبأحقئهَالقائلونوهم،الشيعةبَ

والشيعة،عشرتةالاثنااْوالإمامتةالشيعةمنها:متعذدةفرقإلىانقسموا

..ءالزيدئةوالشيعة،السبعئةأوالاسماعيليّة

وأندونيسيا،وتركيةوإيرانالعربئةالبلادفيالمسلمينتواجدأكثر

العالمدولمختلففييتواجدونكماوروسيا،والصينالهندمنوقسم

متفاوتهَ.بنسب

الاسلامأ.9:وانظر

المشارقةالمسلمون

كيوالصليبتونالبيزنطيودنعليهمأطلقهوقد،الثصرقتونالمسلمودنهم
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وبعضإسبانيافييعيشونكانواالذينالغربيينالمسلمينعنيميّزوهم

أفريقيا.نواحي

.!بةلمغارا":نظرا

.((نتةالنصرادا:نظرا

المغاربةالمسلمون

المسيحيّة

المشبّهة

بماالقرآنئةالاَياتتف!صيرفيالتأويلطريقسلكتالمسلمينمنفرقة

امتنعواالذينالصالحالسلفأصحاببذلكمخالفينالتثسبيهمعيتماشى

الزفي.منخوفاالتأويلعن

صنفالن:والمشبهة

.غيرهبذاتتعالىالثهذاتشبّهصنف-أ

فقالوا:،غيرهبصفاتصفاتهشبهوصنف-ب

منوحروفأصواتكلامهوإن،الإنسانبإرادةشبيهةاللهإرادةإن-

وحروفهم.عبادهأصواتجنس

المشتهة:أقوالمن

تمكن...جوارحوله،ودملحممنأعضاءذاتصورةدلّهإن-

الدنيافييعاينونهالمخلصينالمسلمينوإن،مصافحتهأوملامسته

والاجتهاد.بالرياضةوالاَخرة

رئيالقيني:كقولهم)-لمجرِو(النبىإلىنسبوهاأخبارًاوضعواكما



إن9و"أناملهبردوجدتحتىكتفيعلىيدهووضع،فصافحنيفصافحته

حتىنوحطوفانعلىوبكى،الملائكةفعادتهعيناهاشتكتسبحانهالإله

..)1(.عيناهرمدت

منها:فرقعذةإلىالمشئهةوتفزقت

والخطابثة.،والمضصورئة،والمغيرتة،السبئئة

مادتها.فيمنهاكلًآانظر

المصلببّون

اجتهدإذاأنهعليهموزادتمذهبهموذهبت،النساطرةمنفرقة

الشهواتعنوابتعد،الدسمباللحمالتغذيوترك،العبادةفيالإنسان

جهرًا،اقهيرىحيثالسمواتملكوتوبلغ.جوهرهصفى،النفسانتة

.والأرضالسماءفيماكلويعرف،الغيبلهوينكشف

المعتزلة

وفي،للهجرةالثانيالقرنمطلعفيظهرت،شهيرةإسلامتةفرقة

عطاءبنواصلأشسها.العقلتهَوالثوراتالعقلموطنالبصرةمدينة

بالمدينة،ولد،المعتزلةمتكفميرأسم(ص/131748-مص/996)82

كانإته:عفقيل)2(،البصريبالحسناتصلحيث،البصرةإلىوانتقل

بهفضرب،كلامهفيأهملهاأنإلامفكانفماغينًا،فيجعلهابالراءيلثغ

المثل.

03.ص.الإسلامهوهذا)1(

فنسبالبصرةإلىوهاجر،بالمدينةنثأم(أص/11728-م642)25!/مسلمفقيههو)2(

:وقالالنف!.ومحاسبة،الدنيامباهجعنالإعراضإلىدعا،ورغازاهدًاكان.إليها

الاصلامي.الفكرفيشديدتأثيرلهفكان،أعمالهعنمسؤولاالإنسانان
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معمجلسهفاعتزلالكبائر،مرتكبيقضئةفيالحسنوأستاذهاختلف

،الناسعلىالدروسيلقيالمسجدمنزاويةوانتحى،أتباعهمنجماعة

".بىأالمعتزلةوأتباعههوفسمّي"واصلعنا"اعتزل:الحسنفقال

والحسنواصلقضةقبلماإلىيرقىالاسمإن:يقولرأيوهشاك

ومعركةالجملمعركةفييشاركوالمالذينعلىأطلقائهوهو،البصرىِ

جانبفالتزمواحق،علىالفريقينأقياستبانتهمعدمبسببصفين

بالمعتزلة.فسمَوا،الاعتزال

يلي:بماعقيدتهمتتلخص

ولا،بجسموليسشيء،كمثلهليسواحد،اللهأنأيالتوحيد،-

صفاتمنبشيءيوصفولا...شخصولاعرض،ولاجوهر،

...الأبصارتدركهولا..بمحدود.وليس...الخلق

الاَخرة.فيممكنةغيرورؤيته،اللهعنالصفاتنفي-

.القرآنخلق-

يخلقالذىِهولائه،أعمالهعلىالإنسانمحاسبةأىِ،العدل-

الخير،علىفيثابشزًا،أمكانتخيزاعنهامسؤولفهولذلك،أفعاله

الثصز.علىويعاقب

ففاعل.بالعقابوأوعد،بالثوابوعدالثهأنأيوالوعيد،الوعد-

يعاقب.الشزوفاعل،بالثوابيجازىالخير

عنعطاءبنواصلانفصالفيالسببهي،المنزلتينبينالمنزلة-

فاسق،بانهالكبيرةمرتكبعلىحكمائهوذلك،البصريالحسنأستاذه

الكفرمنزلتيِبينمتوشطةمنزلةالفسقجاعلأبالكافر،ولابالمؤمنليس

.والإيمان

مناْن"المعتزلة!اعتبروقدالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر-
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وقد،مؤمنكلعلىواجبوأنّه،العملهذابمثليقومواأنواجبهم

الخيرإلىيدعونأفةمنكم)ولتكن:المعنىبهذامتعذدةآياتوردت

وأمرالصلاةأقمِبنيو)ياالمنكر!)1(،عنوينهونبالمعروفويأمرون

منكمرأىمن9)!ه(:الرسولوقولالمنكر!)2(؟عنوانْهَبالمعروف

وذلك،فبقلبهيستطعلمهـان،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيَرهمنكزا

،.الإيمانأضعف

وثلاثيناثنتينإلى:وقيل،فرقةوعشريناثنتينإلىالمعتزلةوتفرَقت

فرقة،منها:

تة،ارلمرداو،تةلمعمراو،يّةلبشراو،متةلنظاوا،يليّةلهذوا،صلتةالوا

ئية،لجباوا،لكعبيّةوا،طئةلخياوا،حظئةلجااو،ميّةلهشااو،متةلثمااو

لبهشمئة.وا

نيّونالمعمدا

ا!/220)تسميثجونالإنكليزىِالقسأنشأهابروتستانتةفرقة

إلىورحل،الإنكليزتةايكنيسةعنالمنفصلينمنجماعةتزغمام(612

الشمالتة.أميركاإلىانتقلتومنها،دعوتهنشرحيثهولندافيأمستردام

المقذس،الماءفيالتغطيسطريقعنالعمادالمعمدانيونيمارس

.مغزاهالمعتمديفهمحتىالبلوغسنفييتتمأنيجبإنّهويقولون

لمعمريّةا

فيالحنطةيبيعكانمعمر،اسمهرجلإلىتنسب،الخطابثةمنفرقة

.401اَية،عمراناَلسورة)1(

17.اَية،لقمانسورة)2(
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،.الخطابأبا9يعبدونكانواكماأتباعهعبده،الكوفة

المعمرتة:أقوالمن

والنار،ونعمخيرمنالناستصيبالتيهيوالجنة.تفنىلاالدنيا-

شز.منالناستصيبالتيهي

الأرواص!.تناسخ-

الحشر.إنكار-

المحزمات.وسائرالخمراستحلال-

السلميعبادبنمعمرإلىتنسبالمعتزلةمنفرقةأيضًاوالمعمرئة

وكان،النظاموناظربغداد،سكن،البصرةأهلمنم!083ص/215)ت

وفي،للمناظرةالسندملكإلىأرسلهالرشيدإن:قيل.المعتزلةغلاةمن

الطريق.فيفماتالسملهدسّمنالسندملكلهأرسلالطريق

أقواله:من

الأزليّه.الثهصفاتإنكار-

فهيالأغراضأمّا،الأجسامغيرشيئًاوقعالىسبحانهاللهيخلقلم-

هذهمننوعوكل.بالاختياروإقابالطبعإفاالأجساماختراعاتمن

لعدده.نهايةلاالأغراض

عريض،ولابطويلليسوهو،فيهبحاذوليسالجسديدبرالإنسان-

غيرشيءهووإنما،متمكنولاحاذ،ولا،وحركةوتأليفلونذيولا

..مختار.عالمقادرحيئوهوالجسد،هذا

أزلي.بالهوصفهمعقديماللّهفييقالأنيجوزلا-
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بةرلمغاا

مسلمىِوعلى،المغربتةالمملكةمسلميعلىالأوروبتونأطلقهاسم

الأندلس.فيالعربئةالحضارةنشرفيهافًادوزالعبواالذينإسبانيا

العربي.العالمخارجهمالذينالمسلمينعلىالاسمهذايطلقوقد

لمغيربّةا

اص/91)تالبجليسعيدبنالمغيرةإلىينسبالمثصتهةفرقمن

وسائروعمربكرأبيوتكفيرعليئبتأليهقال،الكوفةأهلمنم(737

نأأرادلو:عليأوهوزعمإنّه:قيل.عليمعثبتمنإلّا،الصحابة

".لفعلوثمودًاعادًايحيي

عنقال.الأعظمبالاسمالموتىيحيأنباستطاعتهالهإليهونسب

لنفسه.النبوةوأخيرًاادّعى.المهديإتهالحسنبنعبداللهبنمحمد

بالنار.وأحرقصلبًامات

المغيرتة:أقوالمن

حروفعددعلىوأعضاؤه،تاجرأسهعلىرجلصورةعلىالثهإن-

الهجاء.

فوقعفطار،الأعظمباسمهتكلّمالخلقيخلقأنأرادلفاتعالىاللهإن-

،والطاعاتالمعاصيمنعبادهاعمالكفهعلىبإصبعهكتبثم،تاجهعلى

مالحأحدهمابحرانعرقهمنفاجتمععرقًاارفضقالمعاصيرأىفلضا

فأدركه،،فطارليأخذهفذهبظقهفرأىالبحرإلىنظرئم،عذبوالآخر

وخلق،أخرىوسماءالشمسعينيهمعفخلق،ومحقهالظلّذلكعينيْفقلع

)1؟.المؤمنينالعذبالبحرومن،الكفارالمالحالبحرمن

277الأعلام:الزركلي(1) - 276 /.v
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الطمئةجبلفيمقيموائه،يمتلمالحسنبنعبداللّهبنمحمدًاأنّ-

لهوتعقد،الأرضيملكويعوديؤمرأنبعدإلّايخرجولن،مكةبطريق

صورته.فيتمثلشيطانهوقتلوالذي،والمقامالركنبينبمكةالبيعة

والموسويةالمفضليّة

بنالمفضلإلىنسبةبى!المفضلتة"سميت،الإمامتةالثميعةمنفرقة

.الصادقجعفربنموسىبإمامةلقولهابإالموسوتة"وسمّيتعمر،

أقوالهم:من

زاللاوأنّهالمنتظر،المهدفيوهو،يمتلمحيّالكاظمموسىإن-

ينتظرونه.وهممنها،يخرجولمدخلهاالتيالرشيددارفيمقيضا

المفوّضية

خلقإليهفوّضبىثم)!يًخحر(،محمدًاخلقأدثهإنتقولإسلامتةفرقة

طالب.أبيبنعليإلىثم،وتدبيرهالعالم

الممقنعبة

ت)الخراسانيالمقنععطاءإلىتنسبالحلولئة،الفرقمنفرقة

ائهازاعمًاالربوبتةاذعى،مروأهلمن،ساحرمشعوذمإ،078أ!/63

وقاتلوا،كثيرينأقوامًااستغوى،الخراسانيمسلمأبيمنإليهانتقلت

منيرىأنهلأشياعهوأظهر،هيئتهلقبحذهبمنبوجهتقنع،سبيلهفي

كانحصنداخلتنورفيأحرقإنه:وقيل.المهديقتله.شهرينمسيرة

قالواجثتهأتباعهيجدلمولضا،قتلهيريدونالناسثارعندماإليهلجأقد

السماء.إلىصعدإنه
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أقواله:من

وسائروالصيامالصلاةأتباعهعنوأسقط.المحزماتإباحة-

.العبادات

.المرأةوشيوعئةوالخنزير،الميتطَأكلاستحلال-

،نوحبصورةوأخرى،اَدمبصورةمزةتصورائهلأتباعهصؤروقد-

مسلمأبيصورةفيتصوّرثمومنوعليئمحمدإلى.-.وإبراهيم

...الخراساني

".نوريفياحضرقرآنيمن9:لأتباعهيقولوكان

المَلَكانيّة

لا.انتةلأحدا":نظرا

يّةلمنصورا

عبدمنرجلوهوالعجليمنصورأبيإلىتنسب،المشتهةفرقمن

محمدالإمامإلىالأمربادئنفسهعزاأفئا.وكان،الكوفةسكن،قيس

فؤضالهادعىالباقرتوفيولقا.لنفسهالإمامةفاذعى،منهفتبزأالباقر

عبدبنهشامأيامفيدعوتهخبثعلىالعراقواليوقفولقا،إليهالأمر

عهدفيأيضًافقتل،دعوتهفيالحسينابنهفخلفه.وصلبهأخذهالملك

فرقتين:إلىالمنصورثةفانقسمت.المهدفي

منصور.أبيهمقتلبعدالحسينبإمامةقالتوقد،الحسينئة-اْ

أبيإمامةبعدعبدالثهبنمحمدبإمامةقالتوقد،المحمدتة-ب

،.غيريفيأضعهاأنليولي!مستودع"أنا:قاللائهمنصور

المنصورية:اْقوالمن
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أرسلتعالىاللهوأن.اللَهعندمنالوحيجبريلإليهيحمل،نبيئائه-

بالتأويل.وأرسلهبالتنزيل)جممْ!محمدًا

.بعدهمنعليثمالخلقأؤلهوعيسى-

بمعاداته.النَهأمرنارجلوالنار،بموالاتهاللهأمرنارجلالجتة-

بيدهفمسحمعبودهورأىالسماءإلىعرجإنهقالالنبؤةادعائهوبعد

عنيإ.فبقغانزلبنيئ"يا:لهوقالرأسهعلى

التأويل.اعتماد-

الفرائض.جميعوإسقاط،المحزماتواستحلال-

والأنصارالمهاجرون

من)!ؤ(الرسولمعهاجرواالذينالأؤلونالمسلمونهمالمهاجرولن

الراشدونالخلفاءأبرزهمومن.م623عام)يئرب(المدينةإلىمكة

.الرسولعتموحمزة

المدينة،أهلمن)!ر(الرسولناصرواالذينفهمالأنصارأقا

أبوأبرزهمومن.استقبالهوأحسنوا،والخزرجالأوسقبيلتيوخاصة

زيد.بنخالدأيوب

المهاريشية

.التصاعديالتأقلطريقعنالروحئةالسعادةإلىتدعوهندوستةفرقة

أميركاإلىالهدوسترك،الهندوسييوجي-ماهيش-مهاريشيألسَسها

بينأفكارهناشرًاأوروباإلىانتقلثمكاليفورنيا،فيجامعةأنشأحيث

الحياةأنهكتهأنبعدالروحتةالمتعةعنيبحثالذيالضائعالشباب

مفا،العربيالخليجأفكارهوغزتأفريقيا،وقصد.الصاخبةالمادتة
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خطرفيهتوضحبيانإصدارعلىمكّةفيالإسلاميالعالمرابطةحمل

الضهيونيّةبالدوائرعلاقتهمؤكدةوالمسلمينالإسلامعلىالمذهبهذا

والماسونيّة.

روكفلرابنهوالمذهبهذاإلىانتسبتالتيالشخصيال!أبرزومن

أموالهمنجزءًالهاوخضص،ام819عاموذلكالسابقنيويوركعمدة

سنويًا.يدفعها

الفرقة:هذهأقوالمن

العالم.ستدهووالمهاريئمي،وتعالىسبحانهالثهإنكار-

السماوثة.الأديانجميعإنكار-

.الحسابودوموالنارالجنهإنكار-

العنانوإطلاقالاسترخاءطريقعنوتتحقّق،التصاعدتةالتأقلات-

الروحيّة.بالسعادةمنهمالإنسانيشعربحيثوالوجدانللتفكير

الجنس.ممارسةفيوالشاباتللشبابمطلقةحزئة-

منعالمفيوتسبحعقالهامننفوسهملتتحزرالمخذراتلَعاطي-

.يزعمونكماالسعادة

)المهاريشي(-العالملستدالعمياءالطاعة-

يّةلمهلىا

العصمرين،القرنمطلعفيالإسلاميالعالمفيظهرتإسلامئةحركة

ص/2013-ما!/1844)026عبدالثهبنالمهديأحمدمحمدأشسها

إلىنسبهينتهي،دنقلةمدينةجنوبلببفيولد،سودانيزعيمم(1885

جزيرةفيالمنتظرالمهدىِائهأعلن.صغيروهوالقراَنحفظ.الأشراف

الخلق.منكبيرعددبهفاَمنوالتفكير،بالتأفلمستغرقًاكانحيثآبا

IAA



الأراضيمعظمعلىنفوذهبسطحتىوالانكليزالمصريينحارب

الخلفاءأسماءعليهمأطلقالخلفاء،منأربعةلهعئنالسوذانتة.

لكنمصرعلىالاستيلاءوحاول،الخرطومعلىاستولى.الراشدين

هدفه.يحققأدتقبلعاجلتهالمنتة

أقواله:من

والسنة.الكتابإلىالعودةضرورة-

الاجتهاد-بابوقتح،الفقهتةالمذاهبإلغاء-

الصوفئة.الفرقإلغاء-

.الملذاتفيالانغماسوعدم،التواضعضرورة-

.الإسرافتتطقبالتيوالاحتفالاتالأعراستحريم-

الميت.علىالبكاءمغ-

وزراعته.الدخانشربتحريم-

محقداللّهإلّاإلهلا:شعارعليهاكتبراياتخمسالمهديوكتب

الأقطابالأربعةمنواحداسمالأربعةمنكلّعلىوكتب،الثهرسول

أمَا،والدسوقيوالبدوي،والرفاعيالجيلاني:وهم،المتصؤفةعند

الثه.رسولهخليفةالمهديمحمدعليها:كتبفقدالخامسة

الخلفاءومعهاليقظةفيجاءهقد)!يو(اللهرسولأنزعموقد

له:قائلاكرسئهعلىوأجلسه،بيدهوأمسك.-والخضر-الراشدون

كفر".فقدمهدئتكفيشكومنالمنتظر،المهدي"أنت

.j,لدرا:نظرا

نلموحدوا
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نيةلمورموا

إلىبالعودةالمسيحيالدينتطهيرإلىتدعونصرانتةدينتةفرقة

-اما!/508)221سميثجوزيفأشسها.التوراةإلىأي،الأصل

الناسإلىحولهنظرشبّولضا.شارونبمدينةولدم(1844اص/261

ربطمنالهدايةطالئايصفيغابةفيفاعتزل،طوالْفإلىالمنقسمين

رأسه،فوق-زعمكما-نوزايرىهوإذكذلكهووفيما،العالمين

الانضمامعنفنهياه،عيسىوابنهاللّههماشخصينفيالنورهذاوتمثل

اسمهالسماءمنعليهنزلقدملاكًاأناذعىكما،الفرقهذهمنأيّإلى

عليهنقشتك!ابعنوأخبرهينجزها،أنعليهبمهمّةووعدهلما"موروني

وعن،القدامىالأميركيينأخبارترويذهصمنصحائفعلىكلمات

فسجن،بالخيانةاتّ!م.الكتابلترجمةالفضةمنقوسينفيحجرين

السجن.فيواغتيل

المورمونيّة:كتبمن

الجديد.والعهدالقديمالعهد:قسمينإلىويقسمالمقذسالكتاب-

الإنسانيتقزبتعاليمهوبتطبيق،لديهمالأصلوهو،مورمونكتاب-

النّه.منالمورموني

وكتاباتوإبراهيم،لموسىأسفارعنعبارةوهو،النفيسةالخريدة-

وغيرها..نفسهسميثيوسف

مبادئهم:من

الثلاثة.وبالأقانيمبالثهالإيمان-

خطاياهم.بسببالبشربعقابالايمان-

وتعاليمه.الإنجيلشرائعإطاعةطريقعنالخلاصإمكانية-

...والأنبياءبالرسلالإيمان-

102



)المورمون(.اللهكلمةهوالمقذسالكتاببأنالإيمان-

الأيديووضعوالعماد،والتوبة،المسيحيسوعبالرلثالإيمان-

.القدسالروحلموهبة

أزلتة.روحوفيهوعظاملحملهإنسانشكلعلىاللهأن-

إله.إلىيتطؤرأنالإنساندإمكان-

الله.أبناءكفهمالبشر-

فيها.القدسروحبحلولالمسعِحأمهيالعذراءمريم-

الخطيئة.علىانتصارهعلىدليلوقيامتهوصلبهالمسيحتعذيب-

إلىصعدثم،كنيستهوأل!سأميركا،فيظهربقليلقيامتهبعد-

الدينرجالولمحاربةالمسيحئةعلىالوثنيةلدخولونظرًاالسماء.

سميثجوزيفعلىوهبطااللهمعأخرىمزةالمسيحنزللبعضبعضهم

نصابها.إلىالأمورليعيد

إخراجه،ثمالماءفيبتغطيسهالشخصتعميدوهو،الثانيالم!يلاد-

خلقمنانتهائهبعداستراحفيهاللهلأن،الخاطئةحياتهتنتهيوفيا

.الكون

وعدم...والمرطبات،والشايوالقهوةوالكحولالنبيذتحريم-.

والخضرالفاكهةأكلوإباحة،اللحوموخاصةالأكلفيالإسراف

القمح.وخاصة

-الزوجاتتعذد-
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لموسوئةا

والموسويّةأ.إالمفضلتة:انظر

المونوثيليتيّة

مشيئة)البشرئة(والناسوتئةالإلهتةالمسيحلطبيصَيإنيقولمذهب

شخصه.فيتمييزهمامنبالرغمواحدة

الأوّلسرجيوسالقسطنطينيةبطريركهوالرأيبهذاقالمنأؤلولعل

مص/6068)عامالمنعقدالقسطنطينتةمجمعولكنم(،اص/6638)ت

منالمونوثيليتتةفزالت،والمشيئتينالطبيعتينإلىودعاالمبدأهذارفض

.الوجود

المونيّة

القسألسّها.واحدةبوتقةفيالأديانجميعجَمْعإلىتدعوحركة

بالستداتّصلائهاذعىوالذي،أم029عامكوريافيالمولودمونصن

الأنبياءحياةعلىاطلع.عمرهمنعشرةالسادسةفيوهوالمسيح

الولاياتإلىانتقل.وغيرهاالسماوئةالأدياندراسةفيوتعضق،والرسل

غيرشخصًافاعتُبرألمانياوقصد،الشخصياتبكباروائصل،المتحدة

الدينينشاطهيمارسالمتحدةالولاياتإلىوعادفيه.مرغوب

فضيحةإثرنيكسونالرئيسجانبإلىهافادورًالعب.والسياسي

ووترغيت.

المونتة:أقوالمن

أجلمنوذلك،يقولمايلق!نهالمسيحبالسيّداتّصالعلىمونأنّ-

.واحدةبوتقةفيالأديانجميعتوحيد
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الأساستةاَدمرسالة"إن:المونئونيقولالمقذسأالمبدأ9كتابهموفي

لعملنتيجةتتحفقلمالمهفةوهذه،الاَخرةفيالكاملةالأسرةيخلقأن

أمرفيوفشل.آدمخلققدوعيسى،الخلقبدايةمنذالمستمرّالشيطان

الروحيبالجانبمهتمًا،الكاملةالأسرةتكوينمبدأوترك،الزواج

آدفايستلزموهذا...للشيطانمستعبدًاالإنسانجسدظلوقد،للإنسان

الإنسانلإنجابالهدفهذاتحقيقيمكنمثاليةزوجةمعبالاتحادثالثًا

".الكامل

وإيرلندا.،والجنوبيّهالوسطىأميركافيالمونيينتواجدأكثر

الميمونئة

بنميمونوقيلخالد،بنميمونإلىتنسبالعجاردة،منفرقة

:بإثباتالعجاردةعنتفزدا؟هـ/.).عمران

العبد.منوشزهخيرهالقدر-

للعباد.فوّضهاتعالىاللهلأنوإبداعًاخلقاللعبدالفعل-

الفعل.قبلالاستطاعة-

معاصيفيمشيئةلهوليسالشزدونالخيريريدتعالىاللّهأن-

العباد.

.والأخواتالأخوةأولادوبنات،البناتبناتنكاحجواز-

القراَن.منلسِمتبائهايوسفسورةإنكار-

صارتقتلوافإذايقتلوا،لممامخالفيهمأموالاستحلالعدم-

فثإ.أموالهم

الجنة.فيالكفارأطفالط-

القدّاحداودبنميمونإلىتضسبالإسماعيلئةمنفرقةوالميمونتة
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الأهواز.إلىوانتقلبمكّةولدم(.اهـ/07786-م)..اص؟/718

اليونانتةالفلسفةعلىاطلع.الصادقجعفروبابنهالباقربمحمداتصل

نسله.منالمغربفيالفاطميينالخلفاءأناذعى.مذهبهفيوأدخلها
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افونباب

لناووسيّةا

.أالفقرة"الباقريّة":انظر

يّةرلنجاا

النجارمحمدبنالحسينإلىنسب،القدرتةالمرجئةفرقمنفرقة

عذةالنظاممعلهقم،أهلمنحائكًاكانم(.ص/022835نحو)ت

مناظرأت.

النجارتة:أقوالمن

له،والخضوع،وفرائضهوبرسلهتعالىباللّهالمعرفةهوالإيمانأنّ-

.باللسانوالإلَرار

كما.الرؤيةوفيالقراَنوخلقالصفاتنفيفيالمعتزلةوافقواوقد

الوعدوفيالعبادواكتسابوالقدر،القضاءمسألةفيالسنةأهلوافقوا

بكر.أبيوإمامةوالوعيد

إلى:النجارئةوتفرّقت

والمستدركة.،والزعفرانيّه،البرغوثئة

مادتها.فيمنهاكلّأانظر
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لناووسيّةا

والجعفرتةإ."الباقرتة:انظر

تالنجلىا

فيبالجهالاتعذروالأنهم،العاذرئة"وتسقى،الخوارجمنفرقة

6!/9-مص/656)31الحنفيعامربننجدةإلىتنسب،الفروعأحكام

كان.الاسلامصدرفيالثوراتأصحابومن،الحرورئةمنم(688

اليمامةواتخذ،المؤمنينبأميرتسقى.الأزرقبنناقعمعأمرهأوّل

الزبير.ابنأصحابقتله.والحجازالبحرينعلىللإغارةلهقاعدة

:النجداتآراءمن

)-خ!(.رسولهومعرفةاللهمعرفةالدين-

يجهد.أنبعدمعذورالمخطئ-

.الأحكامفيالاجتهادجواز-

الخمر.وشربالزنىعلىالكذبجريمةتعظيم-

التقئة.دارفيوأموالهم،والذمّةالعهدأهلدماءاستحلال-

أنهبمعتىمصلحيًّاوجوبًاواجبةبلشرغاواجبةليستالامامإقامة-

إلىحاجةفييكونوالموينفذوهبينهمفيمابالحقيتواصواأنأمكنإذا

.إمامإقامة

يّةلنسطورا

)نحوالقسطنطينيّهبطريركنسطورإلىتنتسبالمسيحتةمنطائفة

طبيعتينللمسيحإنقال:روسيا،قيصرئةفيولدم(451-م038

بوصفه)بشرتة(ناسوتئةوالثانية،الثهابنبوصفهإلهئةالأولى:منفصلتين



مهرطقًا،431عامانعقدالذيأفسسمجمعاعتبرهالعذراء.مريمابن

القرارهذاالصغرىاَسيانصارىرفضولفا،الليبيةالصحراءإلىنفي

بالنساطرة.وسقواالعربتةالجزيرةوشبهوالعراقفارسإلىهاجروا

أقواله:من

إذًافهي،الخالقيلدلاالمخلوقلأنالنْهإ،أئمداتدعىلامريمأن-

الإن!حان.المسيحوالدة

إله.ناطقحيئأقنوموكل،أقانيمثلاثةذوواحدالثهاْن-

الأقانيم.منواحدكلّعلىينطلقلاهالإلاسمإن:آخرونوقال

ولد-حينالمسيحبجسدواتحدتج!د،الاَبمنمتوئدًايزللموالابن

حديث.وجوهرقديمجوهر:جوهرانوهمااتحدا،وإنسانإلهفهو

.واحدةبمشيئةواحدًامسيخاوصار

فقط.الناسوتتةالطبيعةعلىوقعالقتلأن.صلبهحيثومن

ينسَسبوإليه،والعراق،فارسبلادفيحئاالمذهبهذايزاللا

.المعاصرونالأشوريون

نيّةالنصرا

المتقمةالمسيحالشدتعاليمعلىأشستالتيالمسيحيّةالديانةهي

.التوراةفيجاءولماموسىلتعاليم

طريقعنالمسيحبالستدحملتقدالعذراءمريمبأنالنصارىيؤمن

كانتوقد،إسرائيلبنيعظماءأحد،عمرانابنةوهيالقدسالروح

كانتوقد،الهيكللخدمةفنذرتهاب!مريم"اللهفرزقهاعاقزا،زوجته

.وطاهرةصالحةمريم

حدثًاميلادهفكانحقير،مذودفيلحم،بيتفيابنهاوضعت
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يومًا.أربعينابنوهواللهفأنطقهبالفجورقومهااتَهمها..عجيبًا.

ملك.م(ق4-.مق)72هيرودسمنخوفًامصرإلىأفهبههربت

إلىعادثم،ملكهعلىحفاظًالحمبيتأطفالبذبحأمرالذياليهودتة

العلم-ميادينفيبنفسهألقىعمرهمنعشرةالمْانيةبلغولضا.القدس

اليهود.فكذبهالسماوتةرسالتهبنشربدأعمرهمنالثلائينوفي

قائدوعبد،الأبرصكشفاءبهاقامالتيالمعجزاترغمالعداءوناصبوه

،والأخرس،والأعميين،والمنزوفةوالمقعد،،بطرسوحماة،المئة

منالخلقأو...الموتىوإحياء،العاصفةوتسكين،الشياطينوطرد

وجميعها..السماء-منالمائدةنزولمعجزةثمالطير،كهيئةالطين

تعالى.اللهمنبإذن

)1(الرومانيالحاكمصدرأوغروامصالحهمعلىاليهودخافولفا

الشعب:فأجابه.الصذيقهذادممنبراءتهالمحاكمةبعدأعلنالذي

السماء.إلىورفع،لضينبينصُلبوأخيرًاأولادنا،)2(وعلىعلينا"دمه

وبكتابهبقيامتهيبثحرونراحوا،تلامذةلهاتخذقدالمسيحالسيتدكان

السئدعنهقالالذيبطرسالتلاميذهؤلاءوأبرز)الإنجيل(.المقذس

عليهاتقوىفلنبيعتيسأبنيالصخرهذاوعلىصخرأنت9:المسيح

المسيحي.اللاهوتمؤلشسيعتبرالذيوبولس")3(،الجحيمأبواب

فيغربتهَكاثوليكتةكنيسةإلىالمسيحتةالكنيسةانشقتالتاريخوعبر

فرقإلىثتمومن،القسطنطينئةفيشرقئةأورثوذكسئةوأخرىروما،

للموتالمحيحالسئدَأسلم.الرومانياليهودئةحاكمم(م-36)26البشطيبيلاط!هو)1(

6.الصذيقهذادممنبريء)أناقائلًا:يديهوغل

26.:27متى)2(

18.:16متى)3(
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ليكتة،ثولكااو،قبةليعقااو،ئةلنسطوراو،يوستةلارا:منهاةمتعذد

...نتئةتستالبرواو،نيّةرولمااو،كستةثوذورلأاو

وإنجيلها:المقدَسالنصرانتةكتاب

القديم.العهدوهو،التوراة-

منهابأربعةالكنيسةاعترفتوقدالجديد،العهدوهو،الإنجيل-

ولميوحنا.وإنجيللوقا،وإنجيل،مرقصوإنجيل،متىإنجيل:هي

برنابا.بإنجيلتعترف

المسيحالستدإملاءمنل!يستالأناجيلهذهجميعأنبالذكروالجدير

.مباشرة

النصرانتة:اعتقاداتمن

.قدسوروحوابناَب:أقانيمثلاثةفيواحد،بإلهالايمان-

بالدينونة.الإيمان-

لهم.شعارًاالصليبواتخاذ،بالصلبالإيمان-

بعضهافيخالفهموقد،والاعترافوالعماد،،والصلاة،الصوم-

البروتشانت.

مريم.بَتولئة-

الخنزير.لحماْكلاستحلال-

.واحدةزوجةعلىالاقتصار-

لنصيربّةا

البصرينصربنمحمدشعيبأبيإلىتنسب،الخطابئةمنفرقة

الامام،العسكريالحسنالامامأتباعمنم(ص/027883)تالضميري
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)العاشر(،الهاديعليوهمالشيعةأئمةمنثلاثةعاصرعشر،الحادي

زعيمعشر(.)الثانيالمهديومحمدعشر(،)الحاديالعسكريوالحسن

لأنفيهبقيتالصفةوهذه،علمهووارث،الحسنالامامإلىالبابأنه

وعمرهواختفى،حدثوهوالإمامةوليلائهبائالهيتخذلمالئانيالإمام

سنة.عشرةحدىإ

مختصقالنبيئأنَورأى،البيتاَلمنالأئمةأتهإذوغلا،النبؤةاذعى

بالباطن.مختمقعليًاوأنبالظاهر،

بعضوفياللاذقيةفيالنصيرتةجبالمنطقةفيالنصيريونيتواجد

.ولبنانوألبانياتركيافيقسميوجدكما،المجاورةالقرى

النصيرئة:معتقداتمن

الفانيبالجسدالروحانيظهورهإنوقالوا،طالبأبىِبنعليئتأليه-

وقيلالقمر،فيسكنهوإنّ.الأشخاصبعضصورةفيجبريلكظهور

الشمس.فيإنهبعضهم

وأن،الفارسيسلمانخلققدمحمدًاوأنمحمدًا،خلققدعليًاأن-

وهم:،الخمسةالأيتامخلققدالفارسيسلمان

بالرعود.والموكلوخالقهمالناسربوهو،الكنديالمقداد-

.والنجومالكواكببدورانالموكلوهوالغفاريذرأبو-

أرواحعلىوبالقبض،بالرياحالموكلوهورواحةبناللهعبد-

البشر.

.الإنسانبأمراضالموكلوهومظعونبنوعثمان-

.الأجسامفيالأرواحبنفخالموكلوهوكادانبنقنبر-

.والإجلالبالتمجيدمقرونجميعًاوذكرهم
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وهذا،الفارسيصصلمانمحمد،علي،أي،.س.معشعارهم-

الغيبهوفالمعنى.والبابوالاسمالصعنىعندهميف!رالثالوث

المعنى،صورهَهووالاسم2إ.بحرفإليهويرمزاللهأي،المطلق

إليهويرمز،للمعنىالوصولطريقهووالباب"م".بحرفإليهويرمز

"س،.بحرف

العنبشجرةيعظمونكماةالنور!،عندهموهي،الخمرةتعظيم-

قطعها.يستف!ونلذلك،للخمرةأصلهيالتي

المسلمين،سائرصلواتعنتختلفوصلاتهم،الجمعةيصقونلا-

عامة.مساجدلهموليس

معاسْرةعنالامتناععندهموالصيام.والزكاة،بالحجيعترفونلا-

.رمضانشهرطيلةالنساء

الأئمّة.عندوالباطنوباطنها،العقيدةبظاهرالإيمان-

.عفانبنوعثمان،الخطاببنوعمر،الصذيقبكرأبيتكفير-

الثظاميّة

هانئبنستاربنإبراهيمإسحقأبيإلىتنسب،المعتزلةمنفرقة

علومعلىاطلع،المعتزلهَأئضةمنم(231845!/)تبالنطامالمعروف

الفكرتاريخفيكبيرًاأثرًاتركبليغًا.وأديئاشاعرًاوكان،الفلسفة

باَراءتفزد.والمرجئةالجبرئةوانتقدالفقهاءاَراءعارض.الإسلامي

وهوشابًاماتب"النظامتة،.سمَيتالمعتزلةمنفرقةفيهاتابعتهخاضة

والثلاثين.السادسةسنفي

منها:عذةبأمورأصحابهعنالنظّامانفرد

علىبالقدرةيوصفلاىتعالاللَهوأن.مناوشزهخيرهوالقدرالقضاء-
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والمعاصي.الشز

وأالنارأهلتعذيبفيالاستزادةعلىبالقدرةاللهوصفعدم-

الجنّة.أهلنعيممنينقصلاوكذلك،منهالانتقاص

والعلوماعتمادحركةوالسكون،فحسبحركاتكفهاالعبادأفعال-

النفس.حركاتوالإرادات

.الآنعليههيماعلىواحدةدفعةالموجوداتالثهخلق-

.رمضانشهرفيالتراويحإبداعه-

الحج.متعةعنالنهي-

فحسب.الكبيرةاجتنابالإيمان-

ويّةلنيقاا

عامنيقيةمجمعوضعهاكماالنصرانيّةللعقيدةالرسمتةالصيغةهي

الثلاثة.بالأقانيممنهايثصلماوخاصة،م325

الصيغةهذهعلىتطرأالتيالتعديلاتعلىأيضًاالاسمهذاويطلق

وبعض،الشرقتةوالأرثوذكسئهَكالكاثوليكئة،الكنائسبعضبهاوتأخذ

البروتستانتئة.الكنائس
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الهاءباب

الهاشمتة

الحنفيةبنمحمدبنالثهعبدهاشمأبيإلىتنسب،الكيسانئةمنفرقة

عالمًاكان.المروانيالعصرفىِالعلويينزعماءأحدم(99717!/)ت

لهدُعي،الحديثروايةفيوثقة،والمقالاتالمذاهبمنبكثير

عبدبنسليمانفدش،الغيبوعلموالألوهةالنبوةفادعىبالإمامة

بنعليبنمحمدإلىذهببالموتاللهعبدأحممنولقا.الستملهالملك

لهوقدّم،شيعتهلهوصرفالأمرعلىوأطلعهبالحميمةالعباسبناللهعبد

.عندهماتثم.بأسرارهإليهوأفضى،عندهكانتكتئا

الهاشمئة:أقوالمن

ولكلتأويلاً،تنزيلولكلروحًا،شخصولكلباطنًاظاهرلكلأن-

هذهلهاجتمعتمنوكل)1(،العالمذلكفيحقيقةالعالمهذافيمثال

حقّاً.الامامفهوالعلوم

.الأرواحبتثاسخالقول-

.الأرضإلىيعودسوفوأنّه،يمتلمحيّأنّهشيعتهبعضوزعم

بالإمامةوأوصىماتإنهقالمنمنهافرقعذةإلىشيعتهوتفزقت

ابنإلىتحؤلتإنهاقالمنومنهم،عباسبناللّهعبدبنمحمدإلى

39.صالغاليةوالفرقالفلو)1(
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...الحسنابنهإلىبدورهأوصىالذيمحمدبنعليأخيه

ئيةلهدوا

.أنئةلسكوا":نظرأ

الهذيلية

الهذيلأبيبنحمدانالهذيلأبيإلىتنسب،المعتزلةمنفرقة

منم(085/ص235-م753)135!/الهذيلمحمد:وقيل،العلآف

جيّد،البديهةسريع،الحخةقوقيوكان،بالبصرةولد،المعتزلةأئقة

أئامه.اَخرفيبصرهكُص.المناظرة

أقواله:من

.القرآنخلق-

هو.هووجهًالتهأن-

،بحياةوحيئ،ذاتهوقدرتهبقدرةوقادر،ذاتهوعلمهبعلمعالماله-

...ذاتهوحياته

لهرطقةا

أطلقتماوغالبًاالسائد،المعتقدتخالفبدعةكلعلىيطلقاسم

الكنيسةحزمتإذالنصرانئة،عنانشقتالتيالمعتقداتعلى

وغيرها.كالاَريوسئة،مهرطقةواعتبرتها،المذاهبمنعددًاالكاثوليكية

الهشامئة

الغوطي.عمروبنهشامإلىتنسب،المعتزلةمنفرقة
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مققداتها:من

المؤلَفونهمبل،المؤمنينقلوببينيؤلفلاتعالىاللهأن-

قلوبهمبينألفتما..).القرآنئةللاَيةمنافالقولوهذا،باخمَيارهم

)1(!.بينهمألفالنَهولكن

قلوبهم،فييزينهولاالمؤمنينإلىالإيمانيحتبلاتعالىاللهأن-

الإيمانإليكمحتبالله)ولكنالكريمةللاَيةمنافأيضًاالقولوهذا

)2(!.والعصيانوالفسوقالكفرإليكموكزهقلوبكمفيوزينه

.السلامحالفيوإنماالفتنأئامالإمامةعقدجوازعدم-

.الآنمخلوقتينليستاوالنارالجنّة-

قسمين:إلىوتقسم،شيعئةفرقةأيضًاوالهشامتة

/ص091نحو)تالرافضيالحكمبنهشامإلىالأولىتنتسب

بدراسةتعققبغدادوسكنبالكوفةولد.وقتهفيالإمامتةشيخم(508

الفلسفة.علوم

أقواله:من

متناهٍغيرالذاتفيمتنا؟شيء،يشبههلامحدود،جسممعبودهأن-

ورائحة،ولونطعمذو،ساطعنوروهوعميق،عريضطويل،بالقدرة

رائحته.وطعمه،طعمهولونه

العلممثلتعالىاللهفعلوهو،مخلوقولاخالقلاالقرآن-

.غيرهولاهوهولا،والحركة

فاعلة،مدركةح!اسةوالروحمواتالبدن،وروحبدنالإنسان-

.63:لأنفالا(1)

.7:اتلحجرا(2)
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الأنوار.مننوروهي

الجنة.فيفهم.الأطفالتعذيبيجوزلا-

التشبيهفيمفرطًاكانالجواليقيسالمبنهشامإلىالئانيةوتنسب

علي.بنالحسنأخيهبعدعليبهالحسينبإمامةقال.والتجسيم

أقواله:من

ساطع،نورمنهوبلودملحممنليسإنسانصورةعلىمعبوده-

الأعلىنصفه.وأعضالْهالإنسانبحواسشيهةوأعضاءحصسحواسله

مصمت.الأسفلونصفه،مجوف

.أجسامالعبادأفعال-

للفعل.الموجبهوالسبب-

لهندوسيّةا

عبرتعزضت"البراهميّهإ،بىتعرفوكانت،القديمةالهندديانة

والجانتيستة.البوذئةعنهافظهر،عديدةإصلاحاتإلىالتاريخيةمراحلها

العاداتمنمجموعةعنعبارهَهيوإئما،مؤشسللهندوستةليس

باَراءثمالغزاةبالآريينتأثرت،الحياةفيوأسلوبالقديمةوالتقاليد

التاريخ.عبروأفكارهمالأصلييناله!نود

متعذدةكتبوهي!،!فيداسأو((المقدّسة"المعرفة:كتبهممن

والإله،الاَلهةإلهوهو"إندرا"للإلهذكروفيهفيدا"،"ريكأشهرها

وقوانين"سوريه"،الشمسوإله"فاروناإ،والإلهالنار،إله"اْكني"

ومبادؤها.الهندوسئةمعالمُتتبثينوفيه"منو"،

طب!قات:أربعمنالمؤلفالطبقيبالنظامالهندوستةتتمئز

منمقامًاأعلىوهي،الدينرجالمنالمؤثفة،البراهمةطبقة-أ
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خاضة.امتيازاتولها،الطبقاتسائر

والمحاربين.والحكماءالملوكطبقةوهيالكشاتريا،طبقة-ب

والمزارعين.التجارطبقةوهي،الويشطبقة-ج

علىيقتصروعملهم،والصناعالعفالطبقةوهيالشودرا،طبقة-د

.الثلاثالطبقاتخدمة

نأرجللأيّيجوزولا،دينيئبدافعالنظاملهذايخضعونوالجميع

أدنىطبقةمنيتزوّجأنلهيحقبينما،طبقتهمنأعلىطبقةمنيتزوّج

1(.)الشودرالأخيرةالطبقةمنتكونلاأنعلى

البرهمي:امتيازاتومن

الثلاثة،العوالمأبادولومغفورذنبه،بالاَلهةألحق،القومصفوةاله-

.إتاوة!نهيؤخذأنيجوزلاأنهكما

أجر.بدونتخدمهأنالشودراطبقةوواجب،يجوعأنلهلِحقلا-

.يدهتقطعبهليبطشعصاأويدًاالشودراأحدمذإذا-

الهندوسيّة:معتقداتومن

.الأرواحبتناسخالإيمان-

ثظامأنأيالجزاءدا"قانون:الشسكريتتةاللغةفىِومعناها،الكارما-

عملهعلىسيجازىالإنسانوأن،المحضالعدلعلىقائمإلهيالكون

لذلك،القادمةالحياةفيأوالحاضرةالحياةفيإنشرًا،وإنخيرًاإن

بحسبذلكويكونآخرإلىجسدمنالروحانتقالأي،بالتناسخقالوا

الأولى.حياتهافيبهاقامتالتيالأعمال

بالمحيطالماءقطرةتندمجكمابراهمامعالامتزاجوهو،الانطلاق-

العظيم.
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وعندما،مخلوقةغيرأزلتةوهي،الروحمنفالحياةالوجود،وحدة-

الأكبر.الروحإلىللعودةرحلتهاتبدأالمادتةالظواهرمنالروحتجزد

.البقرةاحترام-

زوجهاوفاةبعدنفسهاالمرأةتحرقوقد،الموتبعدالأجسادحرق-

فيه.ستعيشالذيالمتوقعللعذابتفاديًا

زوجها،خيارفيوالزوجةأبيها،خيارفيفالبنت.للمرأةخيارلا-

أبنائها.خيارفيوالأرملة

وبنغلادشباكستانأجزاءبعضوفيالهند،فيالهندوسيونيتواجد

.ونيباللانكاوسري
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اواوباب

اصليّةلوا

الغزاليعطاءبنواصلحذيفةأبيإلىتنسب،المعتزلهَمنفرقة

ولدوالمتكلَمين،البلغاءأئضةمنم(ص/131748-م)85!/075

يلثغكان،البصريبالحسناتصلحيثالبصرةإلىوانتقل،بالمدينة

قويّبليغًاخطيئاوكان؟خطابهفييتجنتهاوكانغينًا،فيجعلهابالراء

البديهة.سريع،الماذةغزير،العقلواسع،الألفاظسهل،الحخة

أقواله:من

وقد،والحياةوالإرادةوالقدرةالعلممنتعالىاللهعنالصفاتنفي-

أثبتأكثرأوأزلئةصفةأثبتمنلأنظاهر،قولعلىبهاالتصريحبدأ

فرذالتنزيهمعنىفيوتوغلأكثر.أوقديمينإلهينيدريلاحيثمن

كلعلىحكمثمدرًا،قاعالمًاوتعالىسبحانهكونهإلىالصفاتجميع

ذاتتة.صفةبائهاوالقدرةالعلمالصفتينهاتينمن

الحركاتفيمحصورةعندهمالعبادوأفعالبالقدر،القول-

اللهيخاطبأنالمستحيلفمن،والعلموالنظروالاعتمادأتوالسكنات

الفعل.عنعاجزوهوافعلْ،دابصيغهالعبد

ولابمؤمنليسالكبيرةفصاحب،المنزلتينبينالمنزلةفيالقول-

المنزلتين.بينمنزلةفيهوبلبكافر،

مخطىءأحدهماإن،وصفينالجملأصحابمنالفريقينفيالقول-
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المخطىء.نعرفلاولكنناواقعوالخطأ،بعينهلا

محالة،لافاسقالفريقيناْحدأن،وخاذليهوقاتليهعئمانفيوكذلك

محالة.لافاسقالمتلاعنينأحدأنكما

يّةلوجودا

التفكيرمحوريكونأنيجبالإنسانيالوجودإنَ:يقولفلسفيلَيار

نأأيّالجوهر،أوالماهتةيسبقالوجودأنإلىوتذهب،كقهالفلسفي

تمَابعخلالمنالحياةتحذدهقدزالهبالنسبةأبدًاتئمكللاالفردشخصتة

علىالوجودئةشذدتهنامن.بكقثتهاتبزرأنأبدًايمكنلاحزةخيارات

عالمفيبل،الهدفمنخلوعالمفيأعمالهعنومسؤوليتهالمرءحزتة

.للإنسانمعادٍ

/ا!Y1")1كيركيغاردسورينالمذهببهذاقالمنأولولعلّ

يعتبردانمركيدينيومفكرفيلسوفم(1855/أص273-م1813

زعمائهاومنفلسفئةإ."شذرات:آثارهمنالوجودئةالفلسفةمؤشس

(أم089/ا!004-أم509/ص)1323سارتربولجان:المعاصرين

تزوّجت،حدثوهوأبوهمات،باريسقيولد،فرنسيوكاتبفيلسوف

جائزةمُنح.البلدانمنعددفيوتنقلالتعليممارس،الثانمِةللمزةأقه

إ،والعدمالوجود9منها:عدةمؤلفاتله.ام649سنةفرفضهانوبل

وغيرها.!والرحمنالثميطانو"،لماالذباب9و،!الغثيان9و

الوجودئة:معتقداتمن

وكتبه.ورسلهاللهوجودإنكار-

الإنساني.بالوجودالمطلقالإيمان-

ووجودعدمًا،كانقبلهوماالوجود،فيشيءكلمنأقدمالإنسان-
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لماهيته.سابقالإنسان

نأدونيثحاءكماوجودهيثبتأنوله،المطلقةالإنسانبحزتةيقول-

شيء.يقتده

بيةالوها

عبدبنمحمدإلىتنسب،السلفيينلمذهبامتدادًاتعتبردعوة

الحديئةالنهضةزعيمم(2917ا!/602-م)307/اص)115الوهاب

ابنمؤلفاتدرس.المدينةفيونشأبنجد،ولد،العربتةالجزيرةفي

منبالإسلامعلقوما،البدعنابذابموجبهاوعملفيها،وتعضقتيمئة

سعودثمالعزيزعبدابنهثم،الدرعتةأميرسعودبنمحمدناصره.أوهام

كقها.الجزيرةعلىنفوذهمبسطواحتىخالفهمنوقاتلوا.العزيزعبدبن

في:الوهابيالنهجيتلخص

شائبة.كلمنالخالصالتوحيد-

.البدع-محاربة

رسوله.وسنةالثهكتابعلى-الاعتماد

الاجتهاد-بابفتح-

لجوهرمفسدةبهاوالتوشل،بالثهالإشراكمننوعالقبورزيارة-

والاعتبار.للعظةذلككانإذاإلأ،الدين

الجنائز.وراءالنساءوخروجالموالد،فيالتجفعمنع-

للحرير،الرجالولباس،القهوةشربفيوالإغراقالتدخينحزموا-

الذهب.بخواتمالأصابعوتزيين
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الياءباب

بةبلىلبزا

الأمويّة،الدولةانهيارإثرظهرت،منحرفةالمسلموناعتبرهاطائفهَ

أنيسةبنيزيدإلىنسبةإنها:فقيلتسميتها،سببفياختلفوقد

سيبعثسبحانهاللهأنّاذعىثم،الأباضئِةرأسعلىكانالذيالخارجي

آخرونوقال.المحفديّةالشريعهَينسخكتابعليهيمزلالعجممنرسولاً

منمشتقةإنهاأيضًاوقيل.معاويةبنيزيدلتقديسهمبذلكسقواإنهم

دزالله".بمعنى"يزدان،كلمة

إبراهيمالأميرأنذلكفيالسببويرجعالاْكراد،منإنهمعنهموقيل

نهرمعركةبعدالعراقشمالإلىهربقديزيدبنخالدبنحرببن

الخلافةفييزيدأحقئةإلىداعيًاالأمويينفلولحولهوجمع،الزاب

بعدعدلاًليملأهاالأرضإلىسيعودالذيالمنتظرالسفيانيوأنهوالولاية

جورًا.ملئتأن

نسلمنوهمالأزلمنذموجودونإنهميقولونأنفسهمواليزيديون

.وحدهاَدم

اليزيدئة:معتقداتمن

الموخدنظرهمفيوهو،لاَدمسجودهلعدموذلك،إبليسعبادة-

الملائكةسائرأنّحينفىِ،لغيرهالسجودبعدمالإلهوصئةينسَلمالأؤل

ورثيسًاأالملائكة!طاوسبجعلهذلكعلىاللهكافأهوقدسجدوا.قد
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للإلهتصدّيهذلكعلىوالدليلقويّلأنّهمنهخوفًاعبدوهكما.عليهم

.أوامرهومعصية

الله.حبيبيزيدسلطاناللهواحدأشهدعندهمْالئصهادة-

كانونامنالعشرينفينصفهايومًا،ثمانينالخاصةيصوم:الصوم-

ثلاثةمدّةالعامةويصومتموز؟منالعشرينفيالاخروالنصف،الأؤل

معاوية.بنيزيدميلادعيدتصادفوهيالأؤلكانونشهرمنأيّام

إلىالمغربمنتبدأ،شعبانمنتصفليلةإحياءوهي:الصلاة-

كاملة.سنةصلاةعنتعوّضهمالصباح

بحجمنحاسمنتمثالوهو،الطاوسبواسطةتجمع:الزكاة-

.الماللجمعالقرىعلىبهيطوفونالمضمومةالكف

عرفاتجبلعلىفيقفون،الحجّةذيمنالعاشرفييكون:الحج-

.بالعراقالألشفيالنورانئةالمرجةفي

الديكة،ولحموالفاصوليا،،والقرعوالقرنبيطالخسّأكلتحريم-

...والسمكالخنزير،ولحم

الأبيضاللباسوتفضيل.الشاربوحلقالحرير،لبستحريم-

الأخضر.واللونالأزرقاللونوتحريم،اللون

التعقم.اليزيديعلىيحطر-

عليهحرصاوإلأ،سنةمنلأكثرقريتههجراليزيدقيعلىيحرّم-

زوجته.

المسلمين.مساجددخوللهيجوزلا-

.الأرضعلىالبصقلهيجوزلا-

القبور.تقديس-
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.الخمرةشربجواز-

العماد.يمارسون-

.وعدييزيد،اللهيعطمون-

.واحدةمنأكثرمنالزواج-

اليزيدتةتكتب

والجلوة.،رشومصحف،الكريمالقرآن

.وإيرانوروسيا،،والعراقوتركيا،سوريا،فيالطائفةهذهشَتشر

اليعاقبة

م(،578-م)541البردعييعقوبإلىتنسب،سريانتةنصرانئةفرقة

قتلوإنه.الإلهتهَالطبيعةهيواحدةطبيعةللمسيحإنقالالرها،أسقف

.أيامثلاثةبعدقامثموصلب

.قدسوروحوابنآب:الثلاثةبالأقانيمآمن

إلأواحدأقنومواحد،جوهروهو،اللههوالمسيحإنقالمنومنهم

كماتركباالمحدثالإنسانوجوهرالقديمالإلهوجوهر.جوهرينمنائه

وإدن.كقهوإلهكقهإنسانهوواحدًاجوهزافصارا،والبدنالنفستركبت

الكفي.لاالجزئيبالإنساناتحدتالكلمة

،والأردنتركيافيمنهموقليل،والعراقسوريافياليعاقبةيتواجد

الأميركئة.المتحدةوالولاياتولبنان

ليهودا

فسيناءمصرإلىانتقلثمومنالعربتة،الجزيرةسكنسامٍشعب

سليمانالملكأيامعزهااْوجبلغتمملكةوأنشأاستقزحيثففلسطين
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يأهادوا،الذينهم:فقيل،تسميتهمشأنفياختلفوقد.الحكيم

إلىلنسبتهموقيل،الموذةأيالهوادةمنوقيل،موسىدينعنمالوا

...يعقوبأولادأكبر!يهودا"

العربئة،الجزيرةجنوبفي)التوراة(تعاليمهمنشرعلىاليهودعمل

شبهمنأخرجهمالإسلامجاءولضا.اليمنتةالعربتةالقبائلبعضفتهوَد

العداء.ناصبوهلأنهمالعربئةالجزيرة

عدّةنشبتفقد،كثيرةومحنحروبإلىالتاريخعبراليهودتعزض

فبذدالأشوريالثانيسرجونجاءثئمالفلسطييين،وبينبينهمحروب

فلسطينإلىعادواثم.بابلإلىفسباهمنصّرنبوخذثم،شملهم

فلسطين،منطردوهمالرومانجاءولمّا.الزمنمنردحًاهناكواستقزوا

فيفبرعواوالربا،التجارةوتعاطوا،الأرضأنحاءمختلففيفتوزعوا

سكنوها.التيالبلادمعظمفيالاقتصاديةالناحتةعلىوسيطرواذلك

فيها.عاشواالتيبالمجتمعاتاندماجهمعدممنبالرغم

اليهودوراح،الصهيونئةالحركةنثسأتالعشرينالقرنمطلعوفي

بلفور)1(،وعدفكان،الشرعيينأهلهامنفلسطينانتزاععلىيعملون

دولةأنشئتوأخيرًا.فلسطينإلىالعالمدولمختلفمنالهجرةوكانت

عشرينحوالىالعالمفياليهودعددويبلغ.ام489عامفلسطينفي

نسمة.مليون

.!ئةليهودا":نظروا

،انكليزيسياسيام(359ص/0135-م1848/اكل)265بلفورجيمسأرثرهو)1(

بلفوره"وعدباسمهصميوعدًاأصدر،الخارجتةوزيرثم،الوزراءرئشمنصبشغل

.ام179سنةوذلكفلسطينفيلهمقوميوطنلإلاءاليهودحقتصمن
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يّةلبهودا

إبراهيممنالمتحذرونالعبرانيوناعتنقها،السماويّةالأديانأقدممن

(.ماق234-.مق'1)10السلامعليهموسىنبيّهم)1(.السلامعليه

كنفهفيفترتى،الثانيرمسيسأياممصرفيولد،إسرائيلبنيمنرجل

قتللأنّههربشبأولمّا.تابوتداخلوهوالنهرفيأمّهألمَتهأنبعد

ابنتمِه.إحدىزؤجهالذيشعيبعندراعيًاوعملمصرتاً،

عنهأعرضولما.مصرإلىعودتهطريقفيوهو،سيناءفيإليهأوحي

فلسطين.إلىأتباعهلَادالفرعون

عادولضا،الألواحويستلمربّهليكفمالجبلإلىموسىصعدسياءفي

بدخولأمرهمولضا.عنهفنهاهم،ذهبمنعجلاًيعبدونأتباعهوجد

فغضب!.قاعدونهناإنافقاتلاوربّكاذهب:لهقائلينامشَعوافلسطين

وكذلكموسىماتالأثناءهذهوفيالصحراء.فييتيهونوتركهمالثه

بهمودخل.م(دتى0113)تنونبنيوشعالقيادةفتولى،هارونأخوه

سبطًاعشراثنيإلىالمفتوحةالأرضتقسّمتذلكوبعد.فلسطينإلى

ملكَا،أصبحالذيشاولصموئيلآخرهمكانالكهنةمنقضاةيحكمهم

)2(
القدس"لاأورشليممنجاعلاورائئا،الحكمجعلالذيداودلم

له.عاصمة

اللهأن؟التكوينسفرفيجاء.دهاسماعيلإسحقووالدالأنبياءأبو،الخليلإبراهيمهو1()

فيوذلك،ففملبفلسطينكنعانأرضإلىالنهرينبينمابلادفيأوربمغادرةأمره

الكريم.القراَنفيذكرهوردوقدالميلاد.قبلعشرالتايحالقرن

جولياتوقاتل،الحكيمسليمانوالد.م(ق079-.ماق10)0اليهودملوكثانيهو21(

امرأته،تشابعلتزؤججثهأركانأحدأورياقتلوورعهعدلهرغم.الفلسطينيالجتار

المزاير.سفرينسبإليه.المثلبهايضربندامةندمثم
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قسمين:إلىالمملكةانقسمتبعدهومن)1(،سليمانابنهوخلفه

يهوذا،اسمهاوجنوبتةإشكيم!وعاصمتهاإسرائيلاسمهاشمالئة

عدهَ،غزواتإلىالمملكتانتعرضتبعدوفيما"أورشليمأ.وعاصمتها

بفلسطين.واستقزواعادواثمفتشتتوا،

.اليهود(:)راجع

منها:فرقعذةإلىاليهوديَةتفزقت

بالبعث.يؤمنون!الأحبار!بويسفونالمتسْذدونأىِ،الفزيستون-

بعكسوالناروالجنةالبعثينكرونملحدونوهم،الصدقيون-

الفريسيين.

معتعامليهوديكلقتلوا"السفاكين!يضًاويسضون،المتعصبون-

الأوّل.الميلاديالقرنمطلعفيالرومان

موسىنبوةأثبتواإسرائيلبنيغيرمنيهودوهم،السامريون-

.نونويوشعبنوهارون

القديم.العهدأوالتوراة:المقذسكتابهم

اليهودتة:معتقداتمن

ويصيبيخطىء،بمعصومليس"يهوه!يدعىواحدبإلهيؤمنون-

...ويندميثور،متعضبقاسٍ

والعقابالنصر،عندهمفالثوابالدنيا،هذهفيوالعقابالثواب-

.والخنوعالذلهو

النّه.منجزءوأرواحهمالمختار،الثهشعبأنهم-

هيكلوشتد،نجمهعلاإسرائيلملوكثالث.م(ق359)تبتثابعمنداودابنهو)1(

للحكمة.مرادفااسمهأصبححَىالعقلبرجاحةاتصف.أورشليمفيسلي!مان
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لأنّذلك،بالمواثيقمعهالالتزاموعدم،السهوديغيرغ!ثنجواز-

كالبهائم.اليهودىِغير

السبت.يومتقديس

الأرثوذكسيةاليهوديّة

وهوالتلمود،يف!رهكماالموسويبالقانونتم!كتاليهودمنفرلَة

كتابفيجمعتأنإلىالحاخاماتتنادلهاشفويةرواياتعنعبارة

.إجمارا"سضيكتابفي"المشنا"شرحوقد،الشريعهَأىِالمشنا"!سمي

تفوقجذاًمهضةبمنزلةعندهموهوالتلمود،يسمّيالطالكتابانوهذان

.التوراةمنزلة

والانقطاع،اليومتةالصلواتإقامةعلىالحرصشديدةالفرقةوهذه

الكنُس.فيوالإناثالذكوربينوالفصل،السبتيومالعملعن

نسئةاليو

ص/802)تالقضيالرحمنعبدبنيونسإلىتنسب،الشيعةمنفرقة

بموتقطعواالذينالقطيعةمذهبعلىالإمامةفيكانعراقيفقيهم(823

عرشه.حملةيحملهتعالىالنّهإنفقال،التشبيهفيمفرطًاكان.جعفر

بنيون!إلىتنسبالتيالمرجئةفرقإحدىعلىاليونسئةوتطلق

بالتهالمعرفةوهو،واللسانالقلبفيالايمان:القائلالسمريعون

كمثلهليسواحدوالله.باللسانوالإقرارالقلبفيلهوالخضوعوالمحتة

وإذا،وطاعتهبعلمهلاومحئتهبإخلاصهالجنةيدخلوالمؤمنشيء.

كفرقدوإبليس.وإخلاصهيقينهتضرلامؤمنمنمعصيةصدرت

الثه.علىلاستكباره
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أوّل:ملحق

القديمةالوثنيّةالديانات

Yrr





القديمةالمصريهالديانة

الاَلهة؟منعددًاالتاريختةعصورهمعبرالقدامىالمصرتونعرف

ففيالمضيز.مرجعهعصرلكلانهتبئنديانتهممصادردراسةخلالومن

النصوصمجموعةأي،،الأهرام"متونالمرجعكانالقديمةالدولةعصر

المرجعكانالوسطىالدولةعصروفيجدرانها.علىالمنقوشةالدينتة

كانالأمبراطوريّة()عصرالحديثهَالدولةوفي"التوابيت!نصوص

الميتبهايستعينوأجوبةأدعيةعنعبارةوهو"،الموتى"كتابالمرجع

عادالدنيويّةحياتهفيالسيرةحسن،النفسطاهركانفإذا،الحسابيوم

وإلآالفساد،إليهيتطزقلمأيالأذىمنسليمًاجسدهكانإذاالحياةإلى

.بالعذاب"أوزيريس"الموتإلهعليهحكم

بوليس"و"هيليو،الشمسإله"رع"،الإله:عندهمالاَلهةوأعظم

عليهويطلق،الموتإلهوهوأوزيريسأيآوالإله،لعبادتهالأساسيالمركز

الخصب.إلهأو،النيلإلهأيضًا

بعضوقذسواآمون"،9الإلهعبادةسادتالامبراطوريّهَعهدوفي

كثب،عنالناسلتراقبالأرضإلىتهبطالاَلهةأنلزعمهمالحيوانات

.الحيواناتكرؤوسرؤوسذاتآلهةفصوّروا

القدامى:المصريينمعتقداتمن

اعتنائهمفيذلكويظهر،الموتبعدوبالحياةبالبعثالإيمان-

أشبهوماوشرابطعاممنإليهيحتاجمابكلالميتوتزويد،بقبورهم
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سليمًاالجسدبقاءبأنلاعتقادهمالجثثبتحنيطاهتضواائهمكما،ذلك

أضخم"الأهرام"كانتلذلك.والروحاالقرين"لبقاءضروريأمر

الدنيا.فيالمقابر

منالظاهرالجزءوهوالجسد،منمكؤنالانسانبأنالاعتقاد-

تخيّله،العينتراهلاللإنسانشبحوهوالكا"،9أوالقرينومن،الإنسان

وقد"البا"أوالروحومنالسماء،إلىضارعتينبذراعينالمصريون

.إنسانرأسلهطائربشكلصوّروها

رقصيرافقهاالسحر،أو،الهباتأو،بالصلاةالاَلهةاسترضاء-

...وابتهالاتوغناء

يرثونوأبناؤهم،المجتمعطبقاتأسمىمن()الكهانالمعابدخدمة-

الموسيقيةالاَلاتعلىوالعزفوالرقصالغناءزوجاتهمومهضة،منصبهم

للاَلهة.إكرامًا

الآلهة،تعذدمحلواحدبإلهالإيمانفرض)1(،أمنحوتبزمنوفي

وهذاكهنتها،وطرد،الهياكلهدمأنبعدوأفريقياآسياقارتيفيونشره

أشعْة،منهتنبعثقرصبصورةتمثلهالشمسإلهآتون"9الإلههوالإله

.الناسعلىالضوءتوزعإنسانبيدشعاعكلينتهي

الظهور،إلىالاَلههَتعذدعادلماآمونعنخ"توتخلفهوفاتهوبعد

القديمة،طقوسهميمارسونالكهنةوعادالمهذمة،الهياكلفرقمت

.ام229سنةومومياؤهقبرهاكتشف

نفرتيتي،زوجتهخيالئا،ثاعزاكان.م(ق1354نحو-.مق)1372أمينحوتيبأو)1(

بعبادة)آتون،عبادةاستبدل.فلسفيئةمناقاتفيساعاتمعهمايقضيكان،تيوأمه

"اخناتون".اسمواتخذ،لهعاصمةالحمارفةتلوجحل"أمون،،
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القديمةالسومررسنديانة

الأهمتةحيثمندرجاتعلىوهي،الاَلهةمنبعددالسومريوناعتقد

السماء،إله"أتو"منالمؤلفالكونيّالثالوثمرتبةأعلاها؟والسلطة

السماويالثالوثبعدهويأتي،الأرضإلهو"أنكي"الهواء،إلهوآ)إنليل"

كوكبإلهةودزإناثا"،الشمسإلهو"شصس،،القمرإله"ننار"منالمؤلف

والكواكب.النجومعبدواكما.الحياةوتجدّدالخصبتمثّلوهي،الزهرة

السومريين:معتقداتمن

:أنواعثلاثةوهي،الطقوسإقامة-

منالهداياتقديمعنعبارةوهي،وتعظيمهالإلهلتمجيدطقوس-أ

.وتضرعوتوشل...وماشيةوخمورحبوب

الكهالنبهايقومأعمالعنعبارةوهي،الأذىلرحطقوس-ب

التعاويذ،بكتابةوذلك،الشريرةالأرواحطردعلىالمقدرةيذعونالذين

الطلاسم.بعضورسم

علىالعزافبهايقومدراساتعنعبارةوهى،أحترازيّةطقوس-ج

مستقبليكشفالدراساتهذهخلالومن.بهالمضخىالحيوانكبد

وألصذهامستعدّاًليكونسيّئةمفاجاتمنلهيختئهوما،الإنسان

بأنلاعتقادهموالنجومالكواكبمراقبةطريقعنأومنها،الاحتراز

بها.مرتبطالإنسانمصير

والحياةوالهناء،السعادةوفيها،الحقيقتةالحياةهيالدنيوئةالحياة-

نفسه.العدمتكنلمإنعدمشبهالثانية
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القديمةالأموريينفىيانة

الهياكلوبنوا،طقوسهمومارسوا،السومرئينآلهةالأمورتونعبد

أ،"عشتروتوإلهتهم!"مردوخإلههمعنيتخلّواأندونبهياكلهمالشبيهة

كانلذلك،الشمسإلهوهو،وكبيرهمالاَلهةسيّدبنظرهم"و"مردوخ

إلهةفهيدعشتروت"أمّا:بابلفيالمشئدةالهياكلأعظممنهيكله

الإلهةعبدوافقدالإلهينهذينإلىوبالإضافةوالحبّ؟الخصب

وأعليهميعتدونالذينمنوالمشزدينالضعفاءحاميةوهىِ"نانشي".

إليهم.يسيئون
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القديمةالأشوريينديانة

عند"إنليل"بمثابةكانالذي"اَشور!قبيلتهمإلهالأشورثونعبد

الشمسبقرصيمثّلونهوكانوا،البابليينعند!و"مردوخ،السومريين

القدماء.المصريينعناقتبسوهالذينالحثيينعنأخذوه،المجنح

ملوكهمجانصبإلىيحاربالذيالقديرالشمسإلهعندهمو"أشورلما

إعشتاروت"وكانت،مبيدةبسهامالأعداءويرميالنصر،لهمليحقق

والخصب.الحبّإلهةعندهم

معتقداتهم:من

يهتقوالملذلك،دينونةولا،الموتبعدحياةلاوأن،الروحفناء-

تكونماوغالبًا،الميتفيهايضعونحفرعنعبارةكانتالتيبقبورهم

بيوتهم.أرضتحت
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القديمةالكلدانيينفىيانة

الهياكلفشئدوا"عشتروتإ،والإلهة""مردوخالإلهالكلدانيونعبد

الهيكلوخاصةوالأشورلينالبابليينهياكلوجمالهابروعتهافاقتالتي

وعلؤهبضخامف،تمحزوالذيبابلمدينةفينصرنبوخذبناهالذي

وجماله.

والكواكبوالقمركالشمس،والنجومالكواكبأيضًاوعبدوا

والتقديسالعبادةفيهلهتجرييومًاكوكبلكلوجعلوا،السيارة

Sunالشمسيومالأحدفيوم،الإلهباسماليومذلكوسضوا day،ويوم

Monالقمريومالاثنين day-زحليومالسبتويومSatur day.

أصحابمنسبقهمومنالأشوريينعنالكلدانيونورثوقد

الفلكعلمفيوأبدعوا...الهياكلوبناءالعبادةأساليبالحضارات

الأبراجمنببرجمصيرهمرتبطالأرضوجهعلىإنسانكلبأنّلاعتقادهم

كاشاكيفعرفناماإذامعرفتهايمكنالإنسانذلكحياةوأن،السماوئة

.الأخرىالنجومإلىبالنسبةمولدهيومبرجهحال
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القديمةالكنعانيينديانة

قيمتهاوتباينت،اَلهتهمتعذدتلذلك،الطبيعةقوىالكنعانيونعبد

وهوإيلأ.9السماءإلههواَلهتهموأعظم.والعملالأهمتةحيثمن

بشيخيمثلونه،المخلوقاتجميعوخالق،الرحيمالقادرالأببمثابة

،بعلإ،الإلهيأتيثمومن،أالأم9الإلهةوهي!"عشتروتوالإلهة،وقور

ويمثلونهعليانإ.9باسمأيضًاويعرفوالمطر،والبرقالرعدإلهوهو

الحركة.دائمنشيطقوفيبفتى

آلهةلهاخضصوافقد،والإنتاجالخصبمظاهرمخدوااْنهموبما

وبنوا،وغيرهم((أوغاريت9و،زوجتهو"أشيرا،لابعل"شقيقة"!عناةفعبدوا

بمناسبةالفخمةالدينثِةاحتفالاتهمفيهايقيمون،المتواضعةالهياكللها

الأعياد.بعض

والأشجار-والاَبارالينابيعبعضالكنعانيونوقذس

معتقداتهم:من

عندهمفالموت،والعقابوالثوابالاَخر،باليومالايمانعدم-

.للحياةالأبدثةالنهاية

.الأرضهذهعلىالعبدينالهغرمأوغنمهماوالعقابالثواب-

.الختان-
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القديمةالفينيقيينفىيانة

آلهةعندهمفكان؟آلهتهمفتعذد!،الطيعةمظاهرالفينيقيَونعبد

والعواصفوالبحر،والمطروالقمر،والشمسوالأرضللسماء،

منلكلوجعلوا،والأبطالالملوكبعضألّهواكماوالرعود..ء

نأدونإلهًا،والموتوالخصبوالزراعةوالصيد،والشفاء،الحرب

تشيرألقابًاعليهيطلقونكانواوإنما،واحترامًا،منهخوفًااسمهيذكروا

و"عليون"،المالكأوالربومعناه"بعل"نحو:صفاتهمنصفةإلى

مثلهم.بشرًاوصؤروه...الحليّبمعنى

نحوفيهايعبدالتيالمدينةإلىيضافالذيوإبعل"إيل"9آلهتهمأشهر

الخصبإله"أدونيسودا...بك"بعلوة!الجبلو"بعللابيروت"بعل

أساطير.عذةنسجتوحوله،والحياةالربيعواخضرار

القمر،وربّه،الطبيعةوأمّوالجمالالحبإلهةوهيعشتروت!9و

الضفاءإلهوإأشمون"،صورمدينةإله"ملقارت9و"أدونيس!،ومعشوقة

العصرفيالأطباءرمزوهوعصا،علىملتفتال!حتتانرمزه،صيدونفي

السفلي،العالمإلهوهوو"موتاوالنور،البرقإلهو"رشف!الحاضر،

وفيها.الكبرىالمدنفيالفخمةالهياكلوبنوا،النباتإلهو"داجون"

بحسبوذلك،أخرىوهداياوحيوانثةبشرتةمنالضحايايقذمون

...اللذيذةوالفاكهةوالخمورالبخوريقذمونكانواكما،الحالة

وقيامته."أدونيس"موتذكرىوأهمها،الديضتةالاحتفالاتويقيمون
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معتقداتهم:ومن

حالةفيودخولها،الموتبعدالبشريةالنفساضمحلالعدم-

.للحياةحقيقئهَنهايةإذنفالموت.بالعدمشبيهةسكون

مدفنه،فيمنهقريبةتبعَىبل،كلئةمفارقةالجسدتفارقلاالروح-

أيديإليهتصللاحتىأمينمكانفيموتاهميدفنونكانوالذلك

.اللصوص
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القديمةاليونانيينديانة

وأالسماء،أوالأرضفيقؤةلكلفكان،عذةآلهةاليونانيّونعبد

قسمين:إلىتقسماَلهتهموكانت.خاصقإلهفنأومهنةلكل

.والأرضالسماءآلهةوهي،الصغرىالاَلهة-أ

الأولمب.آلهةوهي،الكبرىالاَلهة-ب

"زيوسأأصبحثم،السماءإلهوهو،،أورانوسة:الصغرىآلهتهممن

،الأرضإلهةو"جي"،الشمسإلهولاهييوسلا.والأمطارالرعبإله

،الحيواناتبعضعطمواكما.والغاباتوالقطعانالرعاةإلهباندا9و

والثور.كالحيّهآلهةأنصافواعتبروها

وربّ،العظيمإزيوس"أخوهو،الأرضتحتمافرقيهاديز،9أما

السماءفكانت،القرعةطريقعنالعالموإخوتهاقتسمقدكان،الأرباب

نصيبمنالأرضوتحتبوسيدنأ،9نصيبمنوالبحار،نصيبهمن

.0لأهاديز

،الحربإلهو!آريس"المعدنئة،الصناعةإلهالأعرجو"هَفَسْتس!

البيت،رتةزيوس!9أختو!هيرا!.والجمالالحمتإلهةو!اْفروديت"

الخصب،إلهكانلأنّهالشعبإلىالاَلهةأحبآهوالذيو،ديونيسوسأ

البشر.ليخقصماتالذيالثهابنصارثم

الأرضفيشقمجرّدأونار،موقديكونأدنيمكنالعبادةمكالن

إليهويلجاالمتعبّدونفيهيجتمعهيكلاًاو،الأرضآلهةأحديسكنه



أبدًا.ينطفىءلاضوءأمامهيوقدللإلهتمثالفيه،المجرمون

يهرعمعابدعنعبارةوهي.المواحيالدينتةالحياةصفاتأبرزومن

ومن.معئنأمرفياستشارتهاأو،مستقبلهملاستكشافالناسإليها

.البرناسجبلعلىإدلفي"موحىأشهرها
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الثاني:الملحق

الأس!اطيرالالهة
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الث!مس.إلهحمايةمهمتهامصريَةإلهةأبجو:

.الرومانعندالثروةإله:أبس

فدبم.مصرفيإله:الهولأبو

الشمس.نورضذوالصراعالظلمةيمثلكانمصريإله:فيسأبو

الاغريق.عندخيركلوإله،الشصىإلهكان:أبولون

.الصوابإلىالإنسانيهدي،رومانيإلهأبيونا:

.الفرسعندالنارإلهأتار:

الخصب.تُمثل،الشماليةسوريافىِإلهة:أتارجنيس

شيخ.بهيئةالشمسيمثل،مصريإله:أتوم

اَسيا+فيالخصبإله:اتيس

.الرجالتضلكانتالهوجاء.العاطفةإلهة:أقيه

-المظفرةالحربإلهةكانتكذلك،والعقلالحكمةإلهةأثينا:

أوغاريتي.إلهوهو،الزراعيةالأرضإله:أجر

"إيل،.الإلهأختكانت،سومريةإلهةهيأجيما:

.ومصدرهالأعلىالنيلإله:اخنوم
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.عامكلالأضاحيلهتقدمكانتإبلا،مدينةمحبودكانأداما:

الفينيقيين.عندالذكريالخصبإله:أدونيس

الأوبئة.بنشراختصق،البابلئينعندللحربإلههوإزا:

.اليونانعندالشعرإلهةإراتو:

الليل.عفاريتمنكانت،بابلتةإلهة:اْرداتليلي

الرافدين.أرضفيوجدت،تتزوجلمشريرةإلهة:أردة

الاَلهة.أجملمنكان،اليونانعندالحربإله:أرس

السماء.كواكبمنكوكبةقيثارتهجعل،يونانيإله:أرفيوس

".الرامح"السماكنجمهأبوهجعله،يونانيإله:أركاس

المصريين.عندالزراعةإلهة:أرنوتت

النهرين.بينمامعبود،الأسفلالعالمإلههو:أريجال

النهرين.بينمابلادومعبودة،الأسفلالعالمإلهةهي:أريشكيجال

والليل.الظلمةيمثل،الأميركيالجنوداَلهةمنإله:أريكوتي

بارعًا.موسيقمًاكان.يونانيإله:أردون

والتقبيل.الحربيتعشق.يونانيإلههوأزش!:

البابليّين.عندالحبوبإلهةأزشو:

الكعبة.حرمفينصبا،حجريانصنمان:ونائلةإساف

الفينيقيين.عندوالحمثالخصبإلهةهي:أستارت

.اليونانعندوالعدالةالصفاءإلهةهياستريا:

والرياص!.النجومهمأولاده،يونانيإله:استريوس

الهنود.عبدهما،جميلانتوأمانإلهانأسفنز:



الإغريق.عندالنقيوالهواءالشفاءإلههو:اسكلاببوس

النهرين.بينماسكانعبده،الرأسأمراضعنالمسؤولالإلهأشاكو:

والأمطار.العواصفإلهأشكور:

الفينيقيين.عندالخلودورمزالشفاءإله:أشمون

السومرتين.عندالقمرإلههو:بابارأشيم

بجمالها.اشتهرت،يونانيةإلهةأطلنطا:

.اليونانعندوالإشراقالروعةإلهةأغلايا:

النيل.وحامية،المصرتينعندالجنوبإلهة:الكابية

والأمومة.الطفولةربّههيإليثيا:

الف!نيقيّين.عندالماءإله:أليون

الموتى.وقاضي،اليابانعندبوذيربّأمامو:

.الرومانعندالحبإله:أمور

،الرومانالإغريقعندللصداقةترمزإلهة:آميتيه

السومرتين.عندوالجنسالخصوبةإلهةهيإثانا:

.الفرسلدىالأمالإلهةهي:أنايتيس

السومريين.عندوالحقولالمياهإلههوأنبيلولو:

.الرومانعندالمغيبإلهةهيأنجيرونا:

الطبيعة.فيالموتَدةللقوّةيرمز،مصريإلهأنسو:

.الفرسعندوالشروالأبالسةالظلمةإلهأننرامينو:

.الطليانعندالأفاعيآلهةأنفينيا:

المصرتين.عندوالتحنيطالجنازاتإله:أنوبيس
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الأكبر.المطلقبالملكوُصف،البابلئينعندالزراعةإله:انول

.اليونانعندالليلتةالأحلامإله:أنيروي

.الرومانعندالطبيعةفيالخلاقةالقوىإلهةهي:أوب!س

للبشر.وهداه"إيلو!صنعه،أوغاريتيإلههو:أودومي

المصريين.عندوالخصبالتناسلإله:أوزير

الإسكندينافية.الديانةفيالبحرإلههوإيجر:

الإغريق.عندالحربإلهة!ينيو:

.اليونانعندالأرزوخاصةالزراعةإلههو:ايناري

-!-

بالإوزة.لهايُرمز.سومرتةإلهةبابا:

.الرومانعندوالاباحةوالمجونوالكرمةالخمرإله:باخوس

المصرتين.عندالخصبإلهةهي:باست

والرقص.والموسيقىالفرحإلهة:باست

الماياوي.الشعبعندوالخصبوالمطرالزرعإلهةهيباكابز:

الدلفين.ويمثله،الإغريقعندالبحرربهو:باليمون

الجنسية.والقوةالخصبإلهيُعتبركان،يونانيإله:بان

.للفرسالأسطوريالجذيُعتبر،إغريقيإله:برسيوس

الناعمة.الشمسحرارةإلىيرمز،مصريإله:بست

.الأطفالمنالذبائحلهقذمواوقد،قرطاجةآلهةكبير:حمّونبعل

الأوغاريتئمِن.عندالرعدإلهبعلو:
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الموفق.الحظربّةوهي،اليابانفيالبحرإلهة:بنتين

كلّها.والسوائلالمياهإلهبل،المتوسطالأبيضالبحرإلههو:بوسيدون

الجنوبتة.أميركافي)الشبشا(هنودعندالشمسرببوشيكا:

الرومانيين.عندوالحصادالزراعةرلث:إفتتوسبونوس

الإغريقيين.عندالربيعرئة:بيرسفوني

الشَعر.كئيفقبيحًاكان،المصرتينعندوالحبالموسيقىإلهب!ش!:

المسافرين.وحاميالخيراتصاحبالسعيد،والحظالنوررلت:بيلبوغ

.الرومانعندالحربإلهة:بيئون

.كوميديبقناعتُصؤر،اليونانعندالكوميدياإلهةهيتاليا؟

ومعهاتُصوّر،اليونانعندبالغناءالمصحوبالرقصإلهة:تربسيكوري

قصارة.

زوجتهءتساعدهالعائلةيراقب،الصينيينعندالمواقدربط:تساووانغ

الحثيّين.عندوالعاصفةالحربإله:تشوب

البابليين.عندالإنباتإلهتمورْ:

الموتى.تسجيلمهفته،المصريينعندالحكمةإله:توت

الاَلهة.أخافالذيالتنينقتلالذيهو،أكادفيإله:تيشباك

.اليونانعندوالعدالةالقانونرئةهي:ئيميس

الإغريقئين.عندوالحظالثروةإلهة:تيكي

*ممه*
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-ث-
المصرئين.لدىوالقمروالكتابةوالعلمالحكمةرب:ثوث

.الاسلامقبلالعربعبدهاالتيالسماويةالأجراممنهيثرتا:

الفلاحين.وحاميالمطرومنزلالرعد،إلههو،إسكندنافيإله:ثور

**كلر

-ج-

والأضاحي.بالصلاةإليهيُتضرع،الرومانعندالأبوابإله:جاثوب

.الإنسانفيالشئرأوالخيريمثل،المتومرتينعندالنارإله:جبيل

المصريين.عندوالحكمةوالمعرفةالعلمإلههو:جحوتي

آلهتهم.كبيروهو،الرومانعندوالنوروالأرضالسماءإله:جوبيتر

ترافقهوكانتالبيضاء؟اللحيةصاحب،المعمرينرب:جورجين

.سلحفاة

دلفوس".9مدينةفيومعبدها،اليونانع!ندالعطاءإلهةجيا:

الكلب.شعارها.البابليينعندالأمراضمنالشفاءإلهةجولا:

ويحرسها.الولاداتيحضر،الرومانعندالكائناتحارس:جينيوس

-ح-

.للإنسانالداخليةالأعضاءإدارةمهمته،المصريينعندالنيلإله:حابي

.بقرةبهيئةتُمثل،والشمسوالحمتالفرحإلهةحاتجور:

المقذس.حيوانههوالثور.الساميّينعندالعاصفةإلهحدد:
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المصرئحن.عثدوالشمسالجلدرب:حورس

ك!**

خ--

الأسفل.العالمإلىالأرواحينقل،يونانيإله:خمارون

المجاعةيخشونكانواالقدماءلأنالخصباَلهةتعدّدت:الخصبإلهة

-..الأزهارإلهةالحصاد،إلهةالثمر،إلهة:الآلهةهذهومن

الحديد.ومكتشف،الفينيقيينعندالحرفةإلهخوسور:

خنفساء.رأسهإنسانهيئةعلىقديممصريإلهحْيبيرا:

.الناسشفاءعلىلقدرتهعُبدالقمر،ربّهو:خونوس

***

العمورئين.عندالزراعةإل:!اجون

.الروسالسلافينعندوالمنزذوالموقد،النارإله:دازبوغ

بالسمكة.إليهيُرمز،الأغاريتيينعندالحبوبإلهداكانوا:

غار.شجرةإلىأبوهافحؤلها"أبولون!عشقهاإغريقئِةإلهة:دفنة

الإيرلنديين.عندالخصبربةهي:دون

الجرمانيين.عندالرعدإلهدونار:

.الرومانعندوالصيدوالولادةالقمرإلههَديائا:

.اليونانعندوالحنطةوالحقولالأرضإله:ديميتر

.اليونانعندالخمرإله:ديونيسيوص
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الجاهلية.فيالعربأصناممن:السلامذات

أسود.بحجرإليهورمز،الجاهليةعربلدىالخصبإله:الشرىذو

.دوثبنمنهبلبنيثملدوسكانصنم:الكفينذو

ر--

والعدالة.الحكمةيُمثل،يونانيإله:رادمتتوس

الاْوقيانتة.الديانةفيالمخلوقاتوكل،الاَلهةوالد:رانغي

اسمهومعنىوالضوءالبرقيُمثل،السفليالعالمفيالأوبئةإله:رشف

النار.

المصرنبن.الاَلههكباروأحدالشمسإله:رَع

بالحئة.إليهايرمزكان،المصرلينعندالحصارإلهةهي:رتونة

.اليونانعندالخصبإلهةريا:

-ز-

"كيش".مدينةفيعُبد،الحربإلهزبابا:

مختلفة.وأشكالوباسماءعالمئاً،عُبدسماويكوكبهي:الزهرة

أسد.برأسنسرهيئةعلىيصؤر،البابلئينعندالطائرالإله:زو

العربية.الجزيرةفيكان،ياقوتتانوعيناه،بالذهبمرصعصنم:الزور
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-حا-
الزراعة.الناسعفم،الرومانعندالفلاحةإلهساتورش!:

"كروتوس".الاغريقيالإلهمعتوحد،الرومانعندالنباتإله:ساتورن

المصريين.عندالموتىإلهثمالأرضإله:سب

.تمساحشكلعلىيُصؤر،المصريينعندالمياهإله:سبك

صقر.بهئةيصور،المصريينعندالموتىإلهسد:

بالأضاحيطالبوقد،الأنكتةالميتولوجيافيالموتىربهو:سوباي

البشرية.

ال!مومرتين.عندالأبقارإله:سومفان

الإنسانخالقةوهي،الشماليةأميركاأسكيموعندالبحرروحهيسيدئا:

.والحيوان

المحنطة.الجثثتحمي،والموتىالزواجإلهة:سيلكت

الضين.بلادفيالقزدودةتربيةفنومعفمةإلهة:تسانسين

-كا-

أوغاريت!.9فيعبادتهاومركز،الكنعانيينلدىالشمسالإلهة:شاباس

الجنوبية.أميركافيعُبدت،الأزهاروتُنبتالعذارىتصونإلهةشاسكا:

علىالحصولأملعلىلهيُضخىالمايا.شعبعندالمطرإله:شاك

المطر.

!عثميراتو".السيدةصدرمنوُلد،الأوغاريتيينعندالخيرإلهشاليمو:

أعماله.م!جلأالوفاةحتىالولادةمنذإنسانكليصحبمصرفيإله:شاي
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القدامى.المصرئينعندوالنورالهواءربهوشو:

والشز.والليلبالظلاماختصقسلافيإله:شيرنوبوغ

ممثلاً)براهما(مذهبفيواعتبر.الأول!الهندوسيالدينربهو:شفا

للذمار.

النهر.إلهقرنهمنولد،يونانيئإلهشيوا:

البابليين.عندوالبحيراتالأنهارمياهمنمشوشإلهيمزيجهي:طامهْ

دورأنغير،الإناثومنهاالذكورمنهاللطبآآلهةهناككان:الطباَلهة

وأهئم.أقوىالذكور

.الندىاسمهاومعنى)بعل(،رفيقاتأوبناتإحدى:طلي

جسمفيالأعضاءإدارةمهمته،الأربعالجهاتآلهةأحدهو:طواموتف

.الانسان

المصريين.عندالمساءشمسإلهطيمو:

-ع-

"مواَب!.فيوعُيد)سن"القمرلالهالبكرالإلهعشتار:أوعئتار

التقنئة.والسقايةالريإلهويُمثل

.شجرةعنعبارةوهي،الإطلاقعلىقريشأصنامأعظممن:العزى

يومالخطاياجميعتلقىكاهلهعلىالصحراء،عفاريتمنهو:عزازيل
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اليهود.عندالغفران

البابليين.عندوالحبالجنسإلهةعشتار:

الأوغاريتيين.عندالريحوسئدالصحراءإلهعشتارو:

الأوغاريتتين.عندوالينابيعالخصبإله:بعلعليان

قوسها.رافعةحصانعلىصُؤَرت،أوغاريتفيالحربإلههَ:عناة

-غ-

"الغانجإ.الهندفيمقدسنهرأعظمإلهةغانغا:

مطشه.الفأرةوكانت"بارفاتي"،لبؤابةالحارسالإلهكانيشا:

عليه.يذبحونالعربكانصنم:الغبغب

البابليين.عندالأشرارمنوالانتقامالأبرارعنالدفاعإلهكولا:

-ف-

الأسكندنافيّين.عندالأرضفيوالإثمارالخصبإله:فراي

الأربعة.والفصولوالبساتينالجنائنإله:ter'فرتومنو

.الرومانلدىالعائليةالنارإلهفستا:

.الرومانعندوالربيعهارالأزإلهفلورا:

.الرومانعندوالسعادةالرفاهإلهفورتونا:

.والرعاةوالحقولالغاباتمراقبةمهمته،والريفالماشيةإله:فونوس

الرومانتين.عندالنصرإلههَفيكتوريما:

.الرومانعندوالجمالا!بإلهة:فينوس
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-ق-
وأفعى.زهربيديهاأسد،علىواقفةعماريةفتاةتُمثًل،كنعانيةإلهة:قادش

"طيبةإ.مدينةبنىالذيهو،يونانيإله:قدموس

طفلًا.تبتلعذثبةشكلعلىترسمعربيةعفريتة:قرينة

.الاسلامقبلالعربعندوالمطروالخصبالرعدإله:قزح

-ك-

والمرأةالأولالإنسانخَلق"البانكإ،جزرفيعُرف،وخالقبطل:كات

.الطوفانمنالأُولى

الجنوبية،أمريكيافي)ألانكاأقبائلعندوالرعدالبرقإله:كلاليكويل

.الأطفالمنأضاحيه

الأوغاريتتين.عندوالحرفالبناءإله:خاسكاضرو

الهنود.عندوالزمنالخصبإله:كالى

الزمن.اسمهيعني،وفينيقييونانيإله:كرونوس

خضراء.وثيابأحمربوجهيرسم،الصينفيالحربإلههو:كوانتي

أوغاريت.فيوالصناعةالهندسةإلهكوثار:

السومرتين.عندوالظلامالموتىلعالمالمطلقالإله:كور

-ل-

الكريم.القراَنذكرهاوقد،جاهليةأصنامثلاثةإحدىهي:اللآت

026



الهنود.عندوالئروةللحظالجميلةالرئةهي:لاكشمي

.الرومانعندوالمواشيالطبيعهَإله:لوباركوس

الحرية.هواسمهومعنى،الرومانعندالعنبإلهليبر:

.الرومانعندالخصبوإلهةاليبر(زوجةهيليبرا:

السَلثيّة.الشعوبعندالبحرربهولير:

الصصريين.عندوالنظامالخلقإلهة:مات

الذئب.هوالمقذسحيوانه،الرومانعندالحربإله:مارس

.اليونانعندوالحكمةالعقلإلهة:متيس

.الرومانعندالتجارةإله:مركور

المصرئين.عندوالنظامالقانونإله:معات

منعُبدماأولوهي،واللاتالعزىإلىإضافةالاَلهةثالثة:مناة

.حجارة

الأفريقي.الموزابيقشعبديانةفيالأسمىالربهو:مولوكو

الاسكندنافيون.عبده،بالحكمةالمفعموالبحريةالبريةالمياهربميمير:

المصرئين.عندالصحراء،فيالمسافرينإله:مين

-ن-

الأكادثين.عندالسفليالعالمفيوالطاعونالأوبئةإله:نرجال
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الموتى.إحياءعلىالقادرةالموتربة،مصريةإلهة:نفتيس

.والشجرةبالبقرةلهارمزوا،المصرلّينعندالسماءإلهة:نوت

القدماء.المصريونعرفه،حياةكلوخالقالاَلهةأبوهو:نون

السومرئين.عندالربيعيةوالأمطارالرعدإلهنينهار:

السومرتين.عندوالخصبالقتال!إلهنينورتا:

.اليونانعندالأرضباطنإله:هاديس

مصنوعوهو،للكعبةيهدىماعندهيجمعكان،قريشأصنامأعظم:هبل

الأحمر.العقيقمن

.اليونانعندوالمعادنالنارإله:هفستس

و)روما(.)تدمر(فيعُبدكذلك،حمصمدينةفيالشمسإله:هليوس

-الفرسعندالمقدسالنَورهوهوما:

.اليونانعندالثمبابإلهة:هيبي

مقذسة.ببقرةمُثّلت،اليونانعندالزواجإلهةهيرا:

العربتة.الجزيرةفيعُبدوصنم،المعنيّينعندالقمرإلهود:

إلهباعتبارهالظلاميحارب،الأزتيكعندالحربرب:بوتث!لييلووئيز

الثص!-

y I I



-ي-
الدار.منوالخارجالداخليرى،الرومانعندالزمنإله:يانوس

.فرسهيئةعلىالصنمهذاكانوربماطىّء.لجديلةصنم:اليعبوب

الميلاد(.قبلالسادسالقرن)قبلالضفيقبلإسرائيلبنيإله:يهْوَه

اليونانيين.عندالمزمارعلىالموقعالشعرإلهة:يوتربي

.الرومانعندالشرعيالحبربةهي:يونون

.الإسلامقبل،الشمالفيجرشوأهللمذحجصنم:يفوث
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ثالث:ملحق

العالمفيوالمذاهبالأديانتوؤء
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أثيوبيا

نًامليو025نلسكاا

%4،25:كسثوذأر

%5013مسلمون

%ا201تقليديةديانات

604%آخرونمسيحيون

3.5%.غيرهم

ردنلأا

يينملا4:نلسكاا

1039%سنةمسلمون

8.4%مسيحيون

102%.غيرهم

جمتينرلأا

نًامليو5033:نلسكاا

%19ليكثوكا

67

9%.غيرهم

رمينياأ

يينملا503:نلسكاا

.محددةغيرالطوائف

يترياأر

يين.ملا503:نلسكاا

المسيحيين.منالغالبتة

بيجانأذر

يينملا507:نلسكاا

%07شيعةمسلمون

03%.سنةمسلمون

إسبانبا

مليونا5.04:السكان

79%:ثوليككا



%.،4نتت!شابرو

.%6،2:غيرهم

ليااإستر

نامليو81:نلسكاا

73%مسيحيون

%7مسلمون

،.%هبوذيون

،.%fيهود

أ%702طائفيانتماءبدون

406%.غيرهم

استونيا

ملايين2:لسكانا

هناك،محددةغيرالطائفيةالبنية

اللوثريينالبروتستانتمنأكثرية

الأرثوذكس.منوأقلية

الوسطىافريقيا

مليون503:لسكانا

%05نتبروتستا

033%1ثوليككا

6 A

أ%2قبليةديانات

2.3%مسلمون

3،.%بهائيون

4.1%.غيرهم

نستانأفغا

نامليو81:نلسكاا

74%سنةمسلمون

25%شيعةمسلمون

ا%.غيرهم

'J ZIAI.

نًامليو21نلسكاا

%5039ثوليككا

.%506غيرهم

نياألبا

ملاببن503السكان

%5002مسلمون

.5%4مسيحيون

انتماءوبدونملحدون

74%.ار

طاثفي



نياألما

مليونا5008السكان

57%بروتستانت

%35ثوليككا

.8%غيرهم

المتحدةالعربيةالامارات

ملايين502السكان

9075%سنةمسلمون

ا%9شيعةمسلمون

3.8%مسيحيون

103%.غيرهم

بروداوبرنتيغاأ

8:لسكانا oلفًاأ

%5044نغليكانأ

%6041آخرونبروتستانت

%ا.و2كاثوليك

.3%و7غيرهم

إجزر"الهولنديةالانتيل

ألفًا091السكان

%85ثوليككا

09%5نتبروتستا

%.3،يهود

302%طائفةبدون

9.2%-غيرهم

انلىورا

لفًاأ75نلسكاا

%78ر7ليكثوكا

Y,همغير rأ%.

نبسبانلىوا

نامليو50781نلسكاا

%9،68نمسلمو

%6،9نمسيحيو

%او9وسهند

%ابوذيون

6،.%.غيرهم

إجزر!ندنورماأنغلو

لفًاأ41هو5:نلسكاا

62%اوأنغليكان



.،37%9غيرهم

نغولاأ

نًامليو11لسكانا

7068%ليكثوكا

%891.نتوتستابر

501%آخرونمسيحيون

509%قبليةديانات

ه،.%.غيرهم

ياوركوأ

يينملا503:نلسكاا

%9،26مسيحيون

1035%طائفيانتماءبدون

7،أ%يهود

3،.%.غيرهم

بكستانوزأ

نًامليو22:نلسكاا

59%سنهمسلمون

5%-غيرهم

07

ي!وكنلىا

نًامليو91:السكان

%6094:ليككاثو

%7028نتبروتستا

.6%6مسلمون

.%1051غيرهم

نياااوكر

نًامليو5025نلسكاا

منمطلقةأكثرية:الطائفيةالبنية

الكاثوليك.منوأقليةالأرثوذكس

نايرإ

نًامليو06:نلسكاا

منهم%4،99نمسلمو

%1،19شيعة

%.،2نمسيحيو

%.،\يهود

%.،3همغير

لنلىاإير

يينملا503لسكانا



039%1كاثوليك

%802نتبروتستا

.%104غيرهم

يسلنكاإ

ألفًا562:لسكانا

%5069نتبروتستا

%.،9ثوليككا

301%طائفيانتماءبدون

301%.غيرهم

ابطالية

نًامليو85لسكانا

083%2ليكثوكا

وملحدونطائفيانتماءبدون

ا6%?,

6،.%.غيرهم

يازابوبا

يينملا4نلسكاا

%8063نتتستابرو

%8023ليكئوكا

2%و5تقليديةديانات

3،.%.غيرهم

يااغوبار

يينملا5نلسكاا

%69ليكثوكا

%102نتتستابرو

.%9،1غيرهم

دوسباربا

لفاأ062:نلسكاا

%7093ننغليكاأ

6025%آخرونبروتسحانت

5017%طائفيانتماءبدون

.%404كاثوليك

Y,غيرهم Aا%.

باكستان

نًامليو431نلسكاا

%7.69نمسلمو

%ار6مسيحيون

%501وسهند



2،.%.غيرهم

باناما

ملايين2و5:السكان

%84كائوليك

%804بروتستانت

%504مسلمون

%101بهائيون

%.3،هندوس

.%35.غيرهم

ماسهابا

لفًاأ003نلسكاا

2055%أنغليكانغيربروتستانت

%1002أنغليكان

%8018كاثوليك

.%هفى9غيرهم

بنلبحرا

لفًاأ055:لسكانا

%AOمسلمون

7%و3مسيحيون

72

Y.%7،غيرهم

لبرافدلىا

نامليو061:لسكانا

8087%ليكثوكا

6%اوبروتستانت

%.3،بوذيون

%.2،يهود

وا%4وملحدونطائفيانتماءبدون

204%.غيرهم

لبرتغالا

نًامليو5001نلسكاا

%5049ليكثوكا

%.،6نتتستابرو

9".%آخرونمسيحيون

ا،.%يهود

ا،.%مسلمون

803%.طائفيانتماءبدون

بورما"!نيامابر

نًامليو5044نلسكاا



%4،98نيوبوذ

%9،4نمسيحيو

%8،3نمسلمو

101%قبليةديانات

،.%ههنلىوس

.%.3،غيرهم

نايبرو

لفًاأ082:نلسكاا

%5066مسلمون

%8011نيوبوذ

%9.8نمسيحيو

.%8.21غيرهم

بلجيكا

لينملا01:نلسكاا

%69ثوليككا

-%4غيرهم

بلغالبا

يينملا509نلسكاا

%7062كسثوذأر

73

507%مسلمون

%705نتتستابرو

ه،.%كاثوليك

ا،.%.غيرهم

بنغلادش

ئامليو021نلسكاا

%6،68نمسلمو

%102Iوسهند

%.،6نيوبوذ

%.،3نمسيحيو

.%.،4همغير

بهوتان

مليون501نلسكاا

%6.96يونبوذ

2%6،4هندوس

%5مسلمون

.%.،8غيرهم

نااتسوبو

مليون501نلسكاا

18م-رالأديانالمذابقاموس2



94%ر2تقليديةديانات

%92بروتستانت

%ااو8أفارقةمسيحيون

9%و4كاثوليك

.%.6،غيرهم

تورلكوبور

يينملا703نلسكاا

%3058ليكثوكا

%704نتتستاوبر

.%01همغير

سوفاكينابرو

يينملا01نلسكاا

%804fتقليديةمعتقدات

43%مسلمون

%.2.21مسيحيون

نلىيبورو

يين.ملا6نلسكاا

%3087ليكثوكا

%9،4نتتستابرو

74

202%انغليكان

5013%تقليديةمعتقدات

9،.%مسلمون

2،.%.غيرهم

وهيرسكبوسنة

ملالين504السكان

السنةالمسلمينمنعظمىغالبية

الأرثوذكسمنوأقلية

والكاثوليك.

بولندا

53.:السكان Aمليونا

%59كاثوليك

.%5غيرهم

بوليفيا

يينملا8نلسكاا

%5029ثوليككا

%602ئيونبها

.%9.4كيرهم



الفرنسيةبوليينيزيا

ألفًا512السكان

%6064بروتستانت

093%4ثوليككا

208%آخرونمسيحيون

%5طائف!ةانتماءبدون

805%.غيرهم

ببرو

نامليو42نلسكاا

%5029ليكثوكا

%505نتتستابرو

.%2همغير

البيضاء()روسبابيلاروسبا

نًامليو5001:نلسكاا

منوأقليةالارثوذكسمنغالبية

الكاثوليك.

بيليز

لافا552َلسكانا

%26ليكثوكا

75

%6،03نتتستابرو

4،7%.غيرهم

بينين

يينملا205نلسكاا

.محددةغيرالطائفيةالبنية

ندايلاتا

نًامليو5085نلسكاا

%9،49يونبوذ

%4مسلمون

%505مسيحيون

ا،ا%.غيرهم

نايوتا

نًامليو12نلسكاا

48%ر5شعبيةصينيةمعتقدات

43%بوذيون

4.7%مسيحيون

ه،.%مسلمون

6،.%.غيرهم



نستانتركما

يينملا4نلسكاا

السنة.المسلمينمنعظمىغالبية

تركيا

نًامليو16نلسكاا

2099%سنةمسلمون

3،.%أرثوذكس

ه،.%غيرهم

وتوباكوادترينيد

مليون501نلسكاا

%2023ليكثوكا

%6072نتتستابرو

%5042وسهند

%9،5مسلمون

ا%.غيرهم

تشاد

لينملا206نلسكاا

%05مسلمون

%.123مسيحيون

76

7026%تقليديةمعتقدات

2،.%.غيرهم

تشيكيا

ببنملا5001نلسكاا

%64ر4ليكثوكا

وملحدونطائفيانتماءبدون

1024%.غيرهم

تنزانيا

مليونا27السكان

34%مسيحيون

%rrمسلمون

.33%غيرهم

نوفو

يينملا4نلسكاا

%8085احيونأرو

%5012ثوليككا

%1021مسلمون

%806نتتستابرو



8،5%.غيرهم

لوتوفا

نسمةآلاف01السكان

9069%توفالوكنيسة

1.3%.غيرهم

يينملا9نلسكاا

%4.99مسلمون

.%.،6غيرهم

تونغا

لفأ001نلسكاا

43%يونميتول

16%كاثوليك

أ%102مورمون

أ%االحرةتونغاكنيسة

307%تونغاكنيسة

6.01%.غيرهم

يكاجاما

مليون502نلسكاا

vv

%55و9نتتستابرو

%5ليكثوكا

وملحدونطائفيانتماءبدون

7017%

f.),%2غيرهم

ئرالجزا

نًا.مليو5072نلسكاا

%99و2مسلمون

.%.،8غيرهم

الأميركيةالعذراءالجزر

لافا501َلسكانا

%74نتبروتستا

%53ثوليككا

.%81غيرهم

افربقباجنوب

مليونًاrrالسكان

1078%مسيحيون

102%هندوس

4.1%مسلمون



4،18%.غيرهم

جباجور

يينملا505نلسبهاا

%38كسثوذرأ

ا%امسلمون

6%.غيرهم

كرنمااد

يينملا505نلسكاا

6009%انجيليونلوثريون

%.و5كاثوليك

%.،ايهود

.8.8%غيرهم

تيجيبوفى

لف.أ6..نلسكاا

%5049نمسلمو

%104ليكثوكا

.%6،1همغير

دومينيك

لفًاأ09نلسكاا

VA

076%9كاثوليك

%1هو5بروتستانت

.6.7%غيرهم

للىومينيكانا

يينملا8نلسكاا

%2029ليكثوكا

،7همغير A%.

الأخضرالرأس

ألف004السكان

8079%كاثوليك

202%.وغيرهمبروتستانت

نلىاروا

يينملا8لسكانا

%56ثوليككا

%9نتبروتستا

%9مسلمون

ا%.7تقليديةمعتقدات

روسيا

نًامليو051نلسكاا



الأرثوذكسمنعظمىغالبية

الكاثوليكمنوأقليات

واليهودوالمسلمينوالبروتستانت

والبوذيين.

نياروما

نًامليو32ر5نلسكاا

%08كسثوذأر

%امسلمون

%7ملحدون

12%.غيرهم

نيونهـلو

لفًاأ056لسكانا

9%).2ليكثوكا

.%.88همغير

زائير

مليونًا5037السكان

%4048كاثوليك

%92بروتستانت

%11V.أفريقيةمسيحيةطوائف

403%تقليديةمعتقدات

vq

4،1%مسلمون

7،.%.غيرهم

زامبيا

يينملا509لسكانا

%vyمسيحيون

27%تقليديةمعتقدات

3،.%مسلمون

%.وه7غيرهم

الجديدةزيلندا

ملايين503لسكانا

%304yانغليكان

%81كالفانيون

%2051ئوليككا

%4ر7ميتوديون

4016%طائفيانتماءبدون

.%غيرهم

ايبوزيمبا

يينملا5001لسكانا

%8.44مسيحيون



%4،54حيوناروأ

.%8041غيرهم

العاجساحل

مليونًا5013:السكان

65%أرواحيون

02%مسلمون

أ%5كاثوليك

5%.بروتستانت

جزر()لومونسا

لفاأ053نلسكاا

%7،69نمسيحيو

%.،4ئيونبها

2،.%تقليديةمعتقدات

2%.ر7غيرهم

"جزر!الغربيةساموا

لفًاأ581نلسكاا

%2074نتبروتستا

%7012ليئاثوكا

.%13غيرهم

ساوتومي

لفًاأ041نلسكاا

%58ليكثوكا

.%02همغير

فنسانسان

ألفًا115السكان

%37.بروتستانت v

3091%ليئاYكا

4.3%.غيرهم

ونيفيسكريستوفسان

ألفًا45:السكان

4.76%بروتستانت

%01و7كاثوليك

.%9.12غيرهم

لوسياسانت

ألفًا014السكان

97%كاثوليك

ا%505بورت!شانت

505%.غيرهم



ماربنوسان

ألفا25السكان

2059%كاثوليك

%3طائفيانتماءبدون

801%.غيرهم

لانكاسري

مليونًا18السكان

3.96%بوذيون

5015%هندوس

6.7%مسلمون

507%مسيحيون

ا،.%.غيرهم

سلفادور

يينملا6نلسكاا

%19ر8ليكثوكا

.%208نتتستابرو

كياسلوفا

يين.ملا505نلسكاا

الأرثوذكس.منالغالبئة

Al

سلوفيثيا

يينملا2لسكانا

منوأقليةالكاثوليكمنغالبية

واليهود.والمسلمينالأرثوذكس

فورةسنغا

مليون3نْلسكاا

%4082يونبوذ

ا%A)7مسيحيون

%61و2نمسلمو

%31و2يونوطا

%4و9وسهند

.%68.1غيرهم

بلندااؤسو

لفأ009:نلسكاا

%vvمسيحيون

%9002تقليدةمعتقدات

102%.غيرهم

نالسودا

نًامليو13نلسكاا



73%سنةمسلمونه

ا%706تقليديةديانات

109%مسيحي!ون

.%2.1غيرهم

سوهـلا

نًامليو41نلسكاا

%89ر6مسلمون

.8%9مسيحيون

.%5،1غيرهم

سوهـشام

لافا014َنلسكاا

%62وسهند

%6012ليكثوكا

%6.81مسلمون

%81نتتستابرو

%.805Iغيرهم

السويد

نسمة.ملايين9:السكان

9088%السويدكنيسة

Al

%701كاثوليك

.%.49غيرهم

سوشرا

يينملا7:نلسكاا

%2074ثوليككا

%5034نتتستابرو

%501مسلمون

%.3،يهود

.%507غيرهم

ليوناسير

يينملا504نلسكاا

5051%تقليديةمعتقدات

4093%س!نةمسلمون

704%بروتستانت

202%كاثوليك

201%انغليكان

ا%.غيرهم

)جزر(سيشيل

لفاأ57نلسكاا



088%6ثوليككا

508%آخرونمسيحيون

%.،4وسهنلى

.%502همغير

يينملا8نلسكاا

%9سنةمسلمون f

9.4%مسيحيون

،ا%.1غيرهم

شبلي

نامليو41نلسكاا

%08ر7ليكثوكا

%106نتتستابرو

.%.،2يهود

طائفيانتماءوبدونمسلمون

ا%2و8

2،.%.غيرهم

صرببا

يينملا01نلسكاا

83

منوأقليةالأرثوذكسمنغالبة

والكاثوليك،المسلمين

والبروتستانت.

صومال

يينملا508نلسكاا

8099%سنةمسلمون

2،.%.غيرهم

الصين

مليار00201نلسكاا

طائفيانتماءبدون

.2?7%

%1002شعبيةأدلِان

%6بوذيون

4.2%مسلمون

2،.%مسيحيون

%.أرهغيرهم

نوملحدو

طادجكستان

يينملا6نلسكاا

عظمىغالبيةهناك:الطائفيةالبنية

السنة.المسلمينمن



قالعرا

نًامليو02نلسكاا

%59و8مسلمون

03%5مسيحيون

.%.وvغيرهم

السعوديةالعربية

مليونًا16السكان

.%001مسلمون

عمان

مليون2نلسكاا

%68نمسلمو

%31وسهند

ا%.غيرهم

بونغا

مليونأو5السكان

%2069مسيحيون

902%تقليديةمعتقدات

8،.%مسلمون

ا،.%.غيرهم

84

غامبيا

لفاأ059نلسكاا

%4،59مسلمون

%7.3مسيحيون

9،.%.وغيرهمتقليديةمعتقدات

كانا

نًامليو61نلسكاا

%6.26مسيحيون

%4021تقليديةمعتقدات

%أره7مسلمون

.%.3،غيرهم

اينادغر

لفاأ19نلسكاا

%3095ليكئوكا

%5043نتبروتستا

.%2،6غيرهم

لانيمااغو

يينملا51نلسكاا

%57ليكثوكا



.%52نتبروتستا

لوبادغو

لافا014َنلسكاا

%2039ليكثوكا

.%8.6همغير

غوام

ألفًا541السكان

%9097ثوليككا

%8051نتبروتستا

.%34.غيرهم

غويانا

لفأ008نلسكاا

%4،24مسيحيون

037%1وسهند

%7.8مسلمون

3%ر7طائفيانتماءبدون

108%.غيرهم

الفرنسيةكويانا

ألفًا013السكالن

85

78%ثوليككا

03%9نتبروتستا

2%و5دينيانتماءبدون

%أمسلمون

7،.%بهائيون

9.4%.غيرهم

غينيا

يينملا507نلسكاا

%58مسلمون

%5تقليديةمعتقدات

5،ا%مسيحيون

508%.غيرهم

الاستوائبةغينيا

لفأ004السكان

8.88%مسيحيون

604%تقليديةمعتقدات

%او4ملحدون

%."5مسلمون

.%74.غيرهم



بيساوكينيا

ملبون101السكان

51%تقليديةمعتقدات

38%مسلمون

8%.مسيحيون

تيكانفا

نسمة007السكان

.%001كاثوليك

اتوائوفا

لفًاأ071لسكانا

77%و2مسيحيون

.%822.غيرهم

فرنسا

نًامليو5075نلسكاا

%4067ليكثوكا

703%اَخرونمسيحيون

403%ملحدون

%3مسلمون

%.503iغيرهم

86

فلسطبن)المحتلة(

يينملا505نلسكاا

%5018يهود

ا%404سنةمسلمون

3.2%مسيحيون

801%.وغمرهمدروز

فنزويلا

نًامليو12نلسكاا

%7019ليكثوكا

.%38.غيرهم

فنلنكا

لينملا5لسكانا

88%ر1ثريونلو

ا،ا%أرثوذكس

909%طائفيانتماءبدون

9،.%.غيرهم

جزر()فمدجى

لفاأ577نلسكاا

%9،25مسيحيون



%1083وسهند

%8.7نمسلمو

%.،7سيخ

ه،.%.غيرهم

فيليبين

نًامليو5056نلسكاا

%1048ليكثوكا

206%المستقلةالفيليبينكنيسة

3.4%مسلمون

903%بروتستانت

501%.غيرهم

فييتنام

نامليو5057نلسكاا

%3055يونبوذ

%477ثوليككا

%امسلمون

3.36%.غيرهم

(يرةجز)صقبر

لفًاأ577نلسكاا

AV

%8كسثوذرأ M

%5،1نةرامو

.%5061همغير

قطر

لفًاأ055نلسكاا

%4،29مسلمون

%9.5مسيحيون

ا،ا%هندوس

2،.%بهائيون

4،.%.غيرهم

كازخستان

نامليو5،71نلسكاا

السنةالمسلمينمنغالبية

الأرثوذكسمنوأقليات

والبروتستانت.

الجديدةكاليدونيا

لفًاأ081لسكانا

%2095ثوليككا

%3س!نةمسلمون



.8،37%غيرهم

مبرونكا

نًامليو31:نلسكاا

%53ليكثوكا

%81نتتستابرو

%52نحيواورأ

.%22نمسلمو

تيااكرو

يينملا5نلسكاا

%5067ليكثوكا

%1011كسثوذأر

.%2011نمسلمو

لاكميود

لينملا509نلسكاا

%4.88نيوبوذ

%4،2نمسلمو

.%2.9همغير

AA

كوبا

نًامليو11لسكانا

7048%طائفيانتماءبدون

93%ر6كاثوليك

406%ملحدون

303%بروتستانت

2%.غيرهم

الجنوببةباكود

مليونًا5044السكان

6.27%بوذيون

%6018نتبروتستا

%705ثوليككا

46%طائفيانتماءبدون

2%.ارغيرهم

الشماليةكوويا

مليونًا23السكان

انتماءوبدونملحدون

9067%

أ%605تقليديةمعتقدات

7.1%بوذيون



9،13%.غيرهم

كوستاريكا

يينملا503نلسكاا

%5088ليكثوكا

.%5011همغير

لومبباكو

نًامليو5043نلسكاا

%8039ليكثوكا

.%2،6همغير

القمر()جزركومور

لفًاأ052لسكانا

4099%سنّةمسلمون

6،.%.كاثوليك

كنلىا

نًامليو82نلسكاا

%5063ثوليككا

%14و2نتبروتستا

%5.1كساْرثوذ

%2.1يهود

Aq

4،5%مسلمون

%5ر3وسهند

%.3،سيخ

407%طائفيانتماءبدون

2،أ%.غيرهم

كونغو

يينملا3نلسكاا

%9053لْوليكُكا

%9.42نتبروتستا

%ا4ر2اَخرونمسيحيون

804%تقليديةمعتقدات

2.1%.غيرهم

الكويت

يينملا2نلسكاا

%09مسلمون

%8مسيحيون

.%2هندوس

(نستاغيزكير)ياغيزكير

يينملا5نلسكاا

9م-والأديانالحذاهبقاموص2



السنةالصملمينمنمطلقةكالية

تييباكير

لفًاأ08نلسكاا

%5035ليكثوكا

%1093نتتستابرو

%402نئيوبها

.%5همغير

كينبا

نًامليو82نلسكاا

%5062نتتستابرو

%4062ثوليككا

%1002آخرونمسيحيون

ا%908تقليديةمققدات

%6مسلمون

102%.غيرهم

لاوس

يينملا504نلسكاا

%8،75نيوبوذ

09

6033%قبليةديانات

8،.%كاثوليك

2،.%بروتستانت

%امسلمون

%املحدون

6.5%.غيرهم

لبنان

يينملا3لسكانا

سكانعليهايتوزعطائفة81هناك

المسلمينأنيبدوحيثلبنان

خفيفة.نسبيةغالبيةفيهايشكلون

لوكسمبورغ

لفأ004نلسكاا

%6049ليكثوكا

%101نتتستابرو

.%3،4همغير

يينملا5نلسكاا

%89مسلمون



2%.غيرهم

ليبيريا

يينملا3نلسكاا

%76ر7مسيحيون

%8.31مسلمون

ا%.5A.وغيرهمتقليديةمعتقدات

ليتوانيا

ملايين4السكان

الكاثوليك.منعظمىغالبية

الافيا(ليتوائيا

ملايين502السكان

%56يونلوثر

%52كاثوليك

.%ا"غيرهم

ليختنشتاين

لفًاأ03لسكانا

%3068ليكثوكا

07%9نتبروتستا

.%8.5غيرهم

19

ليسوتو

يينملا2نلسكاا

%5034ثولحِككا

%8092نتتستابرو

%ا509آخرونمشحيون

206%تقليديةمعتقدات

ا%.غيرهم

مارتينيك

لفًاأrvoنلسكاا

087%9ليكثوكا

.%1012غيرهم

ماكاو

3نلسكاا voلفًاأ

%1054يونبوذ

%7.8مسيحيون

8045%طائفيانتماءبدون

4،.%.غيرهم

يaمالا

يينملا01نلسكاا



5064%مسيحيون

أ%9تقليديةديانات

3،.%.غيرهم

يفللىما

لفاأ052نلسكاا

%99نمسلمو

ا%.غيرهم

مالطا

لفأ054نلسكاا

%3079ليكثوكا

%201نغليكانأ

.%1ر5غيرهم

مالي

يينملا9نلسكاا

%09مسلمون

%9تقليديةمعتقدات

ا%.عسيحيون

ليزياما

نًامليوIqنلسكاا

ql

9،52%مسلمون

V,نيوبوذ r(%

%أ601صييةديانات

%7هندوس

4.6%مسيحيون

8.4%.غيرهم

ملىغشفر

نًامليو5031نلسكاا

%51مسيحيون

47%تقليديةمعتقدات

7.1%مسلمون

،.%.rغيرهم

Aa%.J

-نًاِمليو5057نلسكاا

09%سنةمسلمون

01%.مسيحيون

لمغربا

ألف.وستمايةمليون25السكان

7089%مسلمون



101%مسيحيون

2،.%.غيرهم

مقدونبا

يينملا2نلسكاا

وأقليةالمسيحيينمنعظمىغالبية

واليهود.المسلمينمن

مكسيك

نًامليو87نلسكاا

%7098ليكثوكا

%9،4نتتستابرو

%.،ايهود

.%35.غيرهم

المتحدةالمملكة

مليونًا58السكان

%9.6nمسيحيون

4.1%مسلمون

8،.%يهود

%705وسهند

%.،4سيخ

39

808%طائفيانتماءبدون

ا%.غيرهم

منغوليا

لينملا502نلسكاا

.محددةغيرالطائفيةالبنية

نبامورينا

يينملا502السكان

%49.9مسلمون

%.،4مسيحيون

.%.،2غيرهم

(جزر)موريس

مليون201نلسكاا

%5052سوهند

%7052ليكئوكا

%)Y,9نمسلمو

%4،4نتتستابرو

%.،4نيوبوذ

.%104همغير



مبيقاموز

نامليو5051نلسكاا

8047%تقل!يديةمعتقدات

9.38%مسيحيون

%)rمسلمون

.%73.غيرهم

فياالدمو

لينملا504نلسكاا

الأرثوذكس.منمطلقةغالبية

موناكو

لفاأ03السكان

039%1كاثوليك

.%.96غيرهم

نتينغرومو

لفاأ056لسكانا

الأرثوذكس.منمطلقةغالبية

يانبزميكرو

لفاأ021نلسكاا

49

المسيحيين.منعظمىغالبية

ناميبيا

مليونار7السكان

%2015لوثريون

%8091كاثوليك

%5انغليكان

.%42غيرهم

نروج

لينملا504نلسكاا

87%.9يونلوثر

203%طائفيانتماءبدون

908%.غيرهم

الثمسا

يينملا8لسكانا

%3048ليكوثكا

%6وملحدونطائفيانتماءبدون

%605لوثريون

%امسلمون

ا،.%يهود



3%.غيرهم

نورو

لافا01َنلسكاا

%8،45نتتستابرو

.%2،54همغير

نيببال

نًامليو5002نلسكاا

%5098هندوس

%3.5يونبوذ

%7.2مسلمون

.%502غيرهم

نيجر

يينملا9نلسكاا

6098%سنّةمسلمون

f.%1،غيرهم

نبجبربا

نًامليو39نلسكاا

%94مسيحيون

%54نمسلمو

6%.غيرهم

كواانيكار

يينملا504نلسكاا

%7009ليكثوكا

.%3.9غيرهم

هاييتيا

ملايين7السكان

%3008كاثوليك

%8015بروتستانت

201%طائفيانتماءبدون

702%.غيرهم

الهنلى

يينملا909نلسكاا

%6،28هندوس

ا%litمسلمون

%4،2نمسيحيو

%2سيخ

%.،7يونبوذ

.%.،9غيرهم

92



ياهنغار

نًامليو5001نلسكاا

%1046ليكثوكا

%3032نتتستاوبر

،.%هأرئوذكس

9،.%يهود

ملحدون

2.11%.

انتماءوبدون

هولندا

مليونا)505السكان

36%كاثوليك

أ%508الهولنديةالكنيسةأتباع

التصحيحيةالحركةأتباع

408%الهولنديهَالك!نيسة

6032%طائفيانتماءبدون

504%.غيرهم

ساثدورهو

يينملا205نلسكاا

%58ليكثوكا

%01نتتستاوبر

Rl

5%.غيرهم

كونغهونخ

ملايين6السكان

البوذيينمنمطلقةغالبية

المسيحيينمنوأقلياتوالطاودين

.والهندوسوالمسلمين

الاميركيةالمتحدةالولابات

نًامليو852نلسكاا

%7025نتتستابرو

%2062ليكثوكا

607%اَخرونمسيحيون

9،ا%مسلمون

8.1%يهود

507%طائفيانتماءبدون

302%.غيرهم

بانلباا

نًامليو521لسكانا

5093%مشابهةودياناتشنحو

3038%بوذيون



9،3%مسيحيون

3،18%.غيرهم

اليمن

نامليو31نلسكاا

%35سنّة

%9.64شيعة

أ،.%.يخرهم

ليونانا

يينملا5001نلسكاا

%6079كسثوذار

%.،4ليئاثوكا

ا،.%بروتستانت

501%مسلمون

4،.%.غيرهم

792





تكلمعلوما

992





عليهو:الشيحةعندعشرالاثنيالمعصومينالأئمةمنإمامأولط

وهو،الكوفةفيوتوفي..فيهاونشأمكةفيوُلد.طالبأبيبن

ابنته.وزوج،الرسولعموابن،الرابعالراشديالخليفة

**مم!

محمدبنالحسنهو:بالمدينةالإرجاءفيتكقممنأول

بنعليبنمحمدبنالحسنوهو(،للهجرةمائةعام)المتوفى

المدينة.فيوتوفيأقام؟طالبأبي

غيرمنالخلافةتوئياوعمربكرأبا"ان:مفادهافكرةهووالإرجاء

1(.لهماللهيغفرأنبعدهمجاءلمنيرجونوهمباطل

درهمبنالجعدوهو.درهمبنالجَعْد:القراَنبخلققالمنأؤل

تفؤهمنأؤلأيضًاوهوفيها،وتوفيالعراقفيأقام،المواليمن

يتكقبم.لااللهبأن

**مملأ

الحق.إلىالهاديهوالريدتةمذهبإلىاليمندعامنأوّل

.العلوي،الحسني،إبراهيمبنالقاسمبنالحسينبنيحىوهو

.ص892عامبالمينصعدةفيوتوفيص،022المدينةفيوُلد

103



نصير.بنمحمد:النصيريّةأئضةمنإمامأؤل

الباطني.الشَيعي،النميريأوالفهرينصير،بنمحمدوهو

أئمتها.منإماموأؤلالعلويةالنصيريةالطائفةمؤسس

وهو.الشافعيالإمام:الفقهفيالأصولعِلْمأشَسمنأؤل

غزة،فيوُلدشافعبنعثمانبنالعباسبنإدريسبنمحمد

ص(.402-)015مصرفيوتوفي

شَبْطُون.:الأندلسإلىمالكالإماممذهبأدخلمنأؤل

فيوتوفيأقام.اللخميشبطون،الرحمنعبدبنزيادوهو

الإماممذهبعلىيتفقهونقبلهالأندلسيونوكان.الأندلس

الأوزاعي.

*مملأ*

ذرّأبوهو:الاسلامفيالخلقعنوالحظوةالعزلةآثرمنأؤل

إمامكان.الغفاريسفيانبنجنادةبنجندبوهو.الغفاري

العلماءقُذَاميأتيأنهالرسولعنحديثوفي،الزاهدينالعلماء

القيامة.يوم

ال!رِي:الصوفيةوأموالالتوحيدبلسانبغدادفيتكفممنأؤل

وأقامبغدادفيولدالسقطيالمفلّس،بنسَرِيوهي.ال!قطي

فيها.وتوفي

البنا.حسنالشيخ:المسلمينللإخوانعاممرشدأؤل-01

203



-11

12-

13-

14-

15-

وهو.مصريأصلذوالبنا.الرحمنعبدبنأحمدبنحسنهو

جماعتهم.ومنظمالمسلمينالإخوانجمعيةمؤسس

الكرماني.هوالأندلسإلىالصفاءأ"إخوانرسائلحملمنأول

بتلكأتىوقد.الأندلسيأحمدبنالرحمنعبدبنعمرووهو

-هناكمعروفةقبلهتكنولمالمشرقمنالرسائل

وال!نَة:بالكتابلهاواحتبئالشافعيالإمامنصوصجمعمنأول

فيولد؟موسىبنعليبنالحسينبنأحمدوهو.البيهقيهو

أيضًا.وتوفي،هناكونشأبنيسابوربيهققرىمنقرية

عنه:وانتشربهوحذثالأندلسإلى"النسائي"سننأدخلمنأول

معاوية،بنالرحمنعبدبنمعاويةبنمحمدوهو.الأحمرابن

فيها.وتوقيالأندلسفيأقامأموي

وهو،الغفاريذزأبوهووالبقاء:الفناءعلمفيتكلممنأول

زاهدًاوكانعصرهعلماءمنكان.الأنصاريجنادةبنجندب

ورغا.

***

بنالمعر:مالكالإماممذهبعلىبإفريقيةالناسحملمنأؤل

وكان.الصنهاجيالمنصوربنباديسبنالمعزوهوباديس

حنيفة.أبيمذهبعلىفيهمالغالب

303



16-

-17-

18-

91-

-02

الجُهَني.معبد:البصرةفيبالقدرقالمنأوَل

بنالملكعبدصلبهيمال.الجهنيعويمبنالثهعبدبنمعبدوهو

قتله.ثمبالقدر،القولعلىمروان

محمد:الاسماعيليةالطائفةعند)المكتومين(الأئضةأؤل

.المكتوم

عليبنالباقرمحمدبنالصادقجعفربنإسماعيلبنمحمدوهو

بغداد.فيوتوفي،المدينةفيوُلد،العابدينزين

بندزاسهو:فاسمدينةأسحنون"مدؤنةأدخلمنأؤل

فيها.وتوفّيونشأفارسفيوُلد.مغربيأصلمنوهوإسماعيل

اشتهروبهفاس،مدينةإلى"سحنون"مدؤنةأدخلمنأولهو

.هناكمالكمذهب

محمد:العثمانيالعهدفيبمكةالفتوىرئاسةوليمنأؤل!

النهروالي.

أهلمنمحمود،خانقاضيمحمدبنأحمدبنمحمدوهو

المذهب.حنفي،مكة

مَهْدىِ.بنالقاسم:الأحوالفي)مرو(فيتكلممنأؤل

وفقيه.محدث،ووفاةإقامةالمروزي،مهديبنالقاسموهو

403



يه!يم

!ثيى!يههَرِ

!كنم

حءعص!!ء/?ء!!غً.شبر/

*!غيوَيرِ-ص-كأتنقي!

حوحيحيم.رِكاض!كجِبهيمئربر+بر!ؤ،بم-/

كَيرىَمموِ!يوتحؤعرتربهَر"

يمص!ررءصءض-ئميرَءَ?،بر--

لمخمع!ؤقيًءص!كاكأَ!لَإِ!ءَكبئير،

حموس!-بر،

ك!!ك!?ا!لمَسَصهـ!بَم،

جئلم-!ثءءفير/ص،

العالمفيالاْديانتوزيع

02-موالأديانالمذاهبقاموس503



رانجونفيالذهبيالمعبد

603



سمرقندفيراجشانجامع

703



قممدينةفيالشيعيةللطائفةالثامنالامامأختفاطمةالسيدةمقام

مشهدمدينةفيرضاالامامضريحمزار

803



بانجوكمدينةفيالمقدسةالأماكنمن

903



مةالمكرً

31



العراقفيالسامراءمدينةفيعثرالاثنيالأئمةمقام

القدسفيالأقصىللجامعالصخرةقبة

القدصفيالأقصىالجامعمنجانب

311



-يمب

لم..حصصي

ى

%إ!ميم؟

الهندفيالاسلاميةالاَثارأشهروهوأجرافيمحلتاج

21r

بم

-ءح!

اته!

س!



ماليفيالقديمالطرازمنجامع

مصرفيعليمحمدجامع

313



القاهرةفيالسلطانجامع

القاهرةفيالقلعةجامع

314



باري!فينوتردامكية

الفاتيكانفيبطرسالقديسكنيسة

313



الكويتمدينةجامعمنارة

316



!ي

بزيَرِعءِ--2بمبر-كؤمح!

بريًر-س"

،ترئرًضوو!70َ

؟-ير/بر!جهثيءبر
عَكخيرصَيَرِصيِهـفي!و2يز-َ

بانجوكم!يخةفيمقدسةأماكشفراكيو،واتتايلاندا-

!!!!حَس!ء-،سو--ء،َءلأكا

تايية!مدينةفيبو-فيمجد،ضاثالالجتايواث

3!7



بوذا

%r A



11"مانجسريالبوذيينعندالحكمةإلة

931



المقدصالهندوسيالثالوثأحدفثينو،

032



لفهاوصاا

والمراجحالمصادرفهرس-ا

المحتوياتفهرس-2

321
2ام-والأديانالمذاهبتاموس





والمراجحالمصادوبأهمّفهرس

-أ-

3.7291،ط،المَاهرة.شلبيأحمد:الكبرىالهندأديان-

،1ط،الأشرفالنجف.الحليوالفدر:القضاءفيالنظراستقصاء-

1354!./أم359

ط،اللبنانيةالمصريةالدار.الشكعةمصطفى:مذاهببلاإسلام-

rIAAR cV.

ط،بيروت.طليعأمينمحمد:وأصولهماللروزالموحدينأصل-

.ام619?4

-صا-

الحسني.الرزاقعبد:وحاضرهمهاضيهمفيوالبهائيونالبابليون-

.ام2،629ط،لبنان

-ت-
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